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Muudatusettepanek 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustustest loobumine Erandlikud vabastused

Or. en

Muudatusettepanek 324
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 
olenevalt turumudelist, tootega 
kauplemise tegevuse konkreetsetest 
iseärasustest ja likviidsusest, vastavalt 
lõikele 4 määratletud juhtudel.

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 
olenevalt järgmisest:

i) turumudel;
ii) tootega kauplemise konkreetsed 
iseärasused;
iii) üksikute turgude iseärasused, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik;
iv) korralduste maht või liik, 
kauplemismeetod ning finantsinstrumendi 
väljalaske maht ja liik;
v) profiil ning mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid teatava toote 
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likviidsuse hindamiseks.

Eelkõige on pädevatel asutustel võimalik 
anda sellest kohustusest erandlik vabastus 
korralduste puhul, mis on vastavate 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide või klasside 
tavalise jaemüügituru mahuga võrreldes 
suuremahulised.
Käesolevas artiklis sätestatud nõudeid 
kohaldatakse üksnes niisuguste 
finantsinstrumentide suhtes, mille puhul 
on kindlaks määratud, et nad on piisavalt 
likviidsed, või millel on olemas likviidne 
turg.

Or. en

Selgitus

Väiksematel fikseeritud tulumääraga turgudel võib täieliku läbipaistvuse kord mõjutada väga 
kahjulikult turutegijate tahet ja suutlikkust esitada hindu, mis mõjuks halvasti likviidsusele. 
Läbipaistvuse nõuete piiritlemine peaks sellele vastavalt põhinema ettevaatlikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttel. See on eriti oluline võlakirjade turgudel ja 
tuletisinstrumentide turgudel.

Muudatusettepanek 325
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 
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olenevalt turumudelist, tootega kauplemise 
tegevuse konkreetsetest iseärasustest ja 
likviidsusest, vastavalt lõikele 4 
määratletud juhtudel.

olenevalt turumudelist ja tootega 
kauplemise tegevuse konkreetsetest 
iseärasustest, vastavalt lõikele 4 
määratletud juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 
olenevalt turumudelist, tootega kauplemise 
tegevuse konkreetsetest iseärasustest ja
likviidsusest, vastavalt lõikele 4 
määratletud juhtudel.

1. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 osutatud 
teabe avalikustamise kohustusest erandliku 
vabastuse konkreetsete tootekogumite osas, 
olenevalt tootega kauplemise tegevuse 
konkreetsetest iseärasustest.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused saavad anda
reguleeritud turgudele ja 
investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu
korraldajad võivad artikli 7 lõikes 1 
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käitavatele turu korraldajatele artikli 7 
lõikes 1 osutatud teabe avalikustamise 
kohustusest erandliku vabastuse
konkreetsete tootekogumite osas, olenevalt 
turumudelist, tootega kauplemise tegevuse 
konkreetsetest iseärasustest ja 
likviidsusest, vastavalt lõikele 4 
määratletud juhtudel.

osutatud teabe jätta avalikustamata
konkreetsete tootekogumite osas, mida 
peetakse mittelikviidseks, vastavalt lõikele 
4 määratletud juhtudel.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige on pädevatel asutustel võimalik 
anda sellest kohustusest erandlik vabastus 
korralduste puhul, mis on vastavate 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide või klasside 
tavalise jaemüügituru mahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused saavad anda 2. Pädevad asutused tagavad, et erandliku 
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reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele artikli 7 
lõikes 1 sätestatud teabe avaldamise 
kohustusest lõike 4 kohaselt erandlikke 
vabastusi, lähtuvalt korralduste liigist ja 
mahust ja kauplemismeetodist. Eelkõige 
on pädevatel asutustel võimalik anda 
sellest kohustusest erandlik vabastus 
korralduste puhul, mis on vastavate 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

vabastuse liigi ja ulatuse
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
kõiki asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas 
nii investorite kui ka emitentide ja 
riigivõlakirjade emitentide huve ning turu 
likviidsust. Pädevad asutused tagavad, et 
läbipaistvuse nõuded ei kahjustaks 
finantsstabiilsust või regulatiivseid 
eesmärke, näiteks finantseerimisasutuste 
reguleerimist.

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks läbipaistvuse taseme kindlaksmääramisel olema alati võimalik 
võtta arvesse kõiki asjaomaseid asjaolusid ja huve. Nõuded peaksid olema proportsionaalsed 
ning nende puhul tuleks arvesse võtta nõuetekohase tasakaalu vajadust läbipaistvuse ja 
likviidsuse vahel ning arvestada seega nii investorite kui ka emitentide huve.

Muudatusettepanek 330
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest lõike 4 
kohaselt erandlikke vabastusi, lähtuvalt 
korralduste liigist ja mahust ja 

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest lõike 4 
kohaselt erandlikke vabastusi, lähtuvalt 
korralduste liigist ja mahust ja 
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kauplemismeetodist. Eelkõige on pädevatel 
asutustel võimalik anda sellest kohustusest 
erandlik vabastus korralduste puhul, mis on 
vastavate võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

kauplemismeetodist. Eelkõige on pädevatel 
asutustel võimalik anda sellest kohustusest 
erandlik vabastus korralduste puhul, mis on 
vastavate võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise jaemüügituru mahuga
võrreldes suuremahulised, nagu on 
osutatud direktiivis 2004/109/EÜ ja 
direktiivis 2010/73/EL.

Or. en

Selgitus

Kui mitteomakapitaliinstrumentide puhul on vajalik teatav tehingueelse läbipaistvuse tase, 
tuleks see piiritleda üksnes jaemüügi mahuga tehingutega, kuna see häiriks tõsiselt 
hulgimüügiturge. Siiski on küsitav, millist kasu see tehingueelne läbipaistvus toob. Jaemüügi
mahuga tehingud on määratletud prospektidirektiivis ja läbipaistvusdirektiivis ning nende 
puhul tuleks seega järgida olemasolevat standardit.

Muudatusettepanek 331
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest lõike 4 
kohaselt erandlikke vabastusi, lähtuvalt 
korralduste liigist ja mahust ja 
kauplemismeetodist. Eelkõige on pädevatel 
asutustel võimalik anda sellest kohustusest 
erandlik vabastus korralduste puhul, mis on 
vastavate võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest lõike 4 
kohaselt erandlikke vabastusi, lähtuvalt 
korralduste liigist ja mahust ja 
kauplemismeetodist. Eelkõige on pädevatel 
asutustel võimalik anda sellest kohustusest 
erandlik vabastus korralduste puhul, mis on 
vastavate võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
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võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest lõike 4 
kohaselt erandlikke vabastusi, lähtuvalt
korralduste liigist ja mahust ja 
kauplemismeetodist. Eelkõige on 
pädevatel asutustel võimalik anda sellest 
kohustusest erandlik vabastus korralduste
puhul, mis on vastavate võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide või 
kõnealuste võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

2. Pädevad asutused saavad anda 
reguleeritud turgudele või 
investeerimisühingutele ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavatele turu 
korraldajatele artikli 7 lõikes 1 sätestatud 
teabe avaldamise kohustusest erandlikke 
vabastusi korralduste puhul, mis on 
vastavate võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui korraldusi täidetakse erandliku 
vabastuse andmisega artikli 3 lõikes 1 
osutatud teabe avalikustamise kohustusest 
ning mõne muu turu võrdlushinna 
kasutamisega, tagavad reguleeritud turud 
ja investeerimisühingud ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavad turu korraldajad või mis tahes 
muu alternatiivne kauplemiskord, et neil 
on võrdlushinnale kiirem juurdepääs kui 
mis tahes muul turuosalisel, kes täidab 
korraldusi nende kauplemiskohas.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 

välja jäetud
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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 kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 
kohaldatakse.

3. Enne loobumise andmist vastavalt
lõikele 1 teavitavad pädevad asutused 
ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende toimimise kohta.
Loobumise andmise kavatsuse teade tuleb 
esitada vähemalt kaks kuud enne 
loobumise kavandatud jõustumist. Pärast 
teate kättesaamist esitab ESMA vastavale 
pädevale asutusele kahe kuu jooksul
arvamuse, hinnates iga loobumise 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 punktile b 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele. Kõnealuse 
kahekuulise perioodi möödumisel võib 
pädev asutus jõustada loobumise 
sõltumata sellest, kas ESMA on arvamuse 
esitanud või mitte. 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 volitustega.
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
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kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Kuuekuuline ajavahemik on liiga pikk. Lisaks tuleks selgelt märkida, et pädevad asutused ei 
ole kohustatud ootama ESMA arvamust enne loobumise rakendamist, kui arvamuse esitamise 
aeg on juba möödas.

Muudatusettepanek 336
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 
kohaldatakse.

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 üksiktaotluse 
vastavust lõigetes 1 ja 2 sätestatud ning 
vastavalt lõike 4 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 volitustega. ESMA 
jälgib loobumiste rakendamist ning esitab 
komisjonile kord aastas aruande selle 
kohta, kuidas neid tegelikkuses 
kohaldatakse.

Or. en
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Selgitus

Võttes arvesse kõnealuste loobumiste olulisust muude kui aktsiaturgude toimimise jaoks, on 
kuuekuuline loaandmisprotsess liiga pikk. Üks kuu on vastuvõetavam.

Muudatusettepanek 337
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 kohaldatakse.

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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/positiivse arvamuse, hinnates iga 
loobumise üksiktaotluse vastavust lõigetes 
1 ja 2 sätestatud ning vastavalt lõike 4
punktidele b ja c vastu võetud delegeeritud 
õigusaktis täpsustatud nõuetele. Kahtluste 
vältimiseks annab pädev asutus loobumisi 
üksnes täielikus vastavuses ESMA
arvamusega, kuna ESMA arvamus on 
siduv. ESMA jälgib loobumiste 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 
kohaldatakse.

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 üksiktaotluse vastavust lõigetes 
1 ja 2 sätestatud ning vastavalt lõike 4 
punktile b vastu võetud delegeeritud 
õigusaktis täpsustatud nõuetele. Pädev 
asutus annab loobumisi üksnes ESMA 
kõnealuse positiivse arvamuse alusel. 
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 volitustega. ESMA 
jälgib loobumiste rakendamist ning esitab 
komisjonile kord aastas aruande selle 
kohta, kuidas neid tegelikkuses 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
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asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 
kohaldatakse.

asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 volitustega.
ESMA jälgib loobumiste rakendamist ning 
esitab komisjonile kord aastas aruande 
selle kohta, kuidas neid tegelikkuses 
kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 340
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne loobumise andmist vastavalt 
lõigetele 1 ja 2 teavitavad pädevad 
asutused ESMAt ja teisi pädevaid asutusi 
loobumiste andmise kavatsusest ning 
lisavad selgituse nende 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 

3. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad taotlevad pädevalt asutuselt 
luba enne lõigetes 1 ja 2 osutatud erandi 
kasutamist. Enne loobumise andmist 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 teavitavad 
pädevad asutused ESMAt ja teisi pädevaid 
asutusi loobumiste andmise kavatsusest 
ning lisavad selgituse nende toimimise 
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üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 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 kohaldatakse.

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 
üksiktaotluse vastavust lõigetes 1 ja 2 
sätestatud ning vastavalt lõike 4 punktile b 
vastu võetud delegeeritud õigusaktis 
täpsustatud nõuetele.

Juhul kui see pädev asutus annab 
loobumise ning mõne teise liikmesriigi 
pädev asutus sellega või antud loobumise 
tegeliku kohaldamisega 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 volitustega. 
ESMA jälgib loobumiste kohaldamist 
ning esitab komisjonile kord aastas 
aruande selle kohta, kuidas neid 
tegelikkuses kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast ESMA arvamuse kättesaamist 
lepib ESMA juhitav ja kõikide 
liikmesriikide pädevatest asutustest 
koosnev kolleegium ühe kuu jooksul 
kokku ühisarvamuse. Pädev asutus ei 
anna mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
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käitavatele turu korraldajatele loobumist 
ilma kolleegiumi positiivse 
ühisarvamuseta.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevatel asutustel on võimalus 
tühistada reguleeritud turgude, turu 
korraldajate või investeerimisühingute 
luba kasutada mõnda lõikes 4 täpsustatud 
loobumist. Pädevad asutused tühistavad 
loa, kui nad tuvastavad, et loobumist 
kasutatakse viisil, mis kaldub kõrvale selle 
algsest eesmärgist, või kui nad on 
veendunud, et loobumist kasutatakse 
käesolevas artiklis kehtestatud 
eeskirjadest kõrvale hoidmiseks.
Enne loobumise kasutamiseks antud loa 
tühistamist teavitavad pädevad asutused 
ESMAt ja teisi pädevaid asutusi oma 
kavatsusest ning lisavad täieliku selgituse 
niisuguse kavatsuse põhjuste kohta. 
Loobumise kasutamiseks antud loa 
tühistamise kavatsuse teade esitatakse 
võimalikult kiiresti. Ühe kuu jooksul 
pärast teate kättesaamist esitab ESMA 
vastavale pädevale asutusele mittesiduva 
arvamuse. Pärast arvamuse kättesaamist 
jõustab pädev asutus oma otsuse.

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele tuleks tagada piisav paindlikkus mitte ainult anda, vaid ka tühistada 
loobumise kasutamise lubasid. Sellega tagatakse, et pädevatel asutustel on võimalik kiiresti 
reageerida ettenägematutele turumuudatustele.



PE489.477v01-00 18/188 AM\901886ET.doc

ET

Muudatusettepanek 343
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 344
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Selgitus

Selle määratlemisel, kuidas loobumised täpselt töötama peaksid, tuleks tugineda otsestele 
varade klassi ja instrumentidega kauplemise viisi alastele teadmistele. ESMA-l on selles 
valdkonnas asjakohasemad teadmised kui komisjonil.

Muudatusettepanek 345
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kooskõlas artikliga 41 kinnitab 4. ESMA kinnitab siduvate tehniliste 
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komisjon delegeeritud õigusaktidega
meetmed, täpsustades järgneva:

standarditega meetmed, täpsustades 
järgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 346
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada järgmist:

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõutab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning 
seetõttu on parem, kui see ülesanne antakse ESMA-le.

Muudatusettepanek 347
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tellimuste või pakkumiste vahemik, 
hinnad ning kauplemishuvi tõsidus nende 
hindade juures, mis tuleb vastavalt artikli 7 
lõikele 1 iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi kohta 
avalikustada;

(a) tellimuste või pakkumiste vahemik, 
hinnad ning kauplemishuvi tõsidus nende 
hindade juures, mis tuleb vastavalt artikli 7 
lõikele 1 iga kõnealuse väiksema kui 100 
000 euro suuruse tehingumahuga
finantsinstrumentide klassi kohta 
avalikustada;

Or. en
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Selgitus

100 000 euro suurune lävi on piisavalt madal, et mitte hõlmata institutsiooniliste investorite 
poolset suurte võlakirjadega kauplemist (likviidsust seega liigselt kahjustamata), kuid 
piisavalt kõrge, et hõlmata suurem osa jaemüügi tasandi kauplemisest.

Muudatusettepanek 348
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, millistel võidakse iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul kohaldada lõigete 1 ja 2 kohaselt
loobumist tehingueelse avaldamise 
kohustusest, lähtuvalt järgnevast:

(b) tingimused, millistel võidakse
instrumenti pidada piisavalt likviidseks, et 
toetada pidevat hindade ja 
kauplemisvalmiduse tõsiduse 
avalikustamist artikli 7 lõigete 1 ja 2 
kohaselt, lähtuvalt järgnevast:

Or. en

Muudatusettepanek 349
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, millistel võidakse iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul kohaldada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
loobumist tehingueelse avaldamise 
kohustusest, lähtuvalt järgnevast:

(b) tingimused, millistel võidakse iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul kohaldada lõike 1 kohaselt loobumist 
tehingueelse avaldamise kohustusest, 
lähtuvalt järgnevast:

Or. en

Muudatusettepanek 350
Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turumudel; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 351
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turumudel; i) turumudel, nt hinnapakkumise 
taotlemise (request for quote) süsteemid ja 
häälmaaklerluse süsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas 
turuosaliste arv ja liik konkreetsel turul ja 
mis tahes muud asjakohased kriteeriumid 
likviidsuse hindamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 353
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas 
turuosaliste arv ja liik konkreetsel turul ja 
mis tahes muud asjakohased kriteeriumid 
likviidsuse hindamiseks;

iii) likviidsusprofiil ja mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid teatava toote
likviidsuse hindamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas turuosaliste 
arv ja liik konkreetsel turul ja mis tahes 
muud asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks;

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas turuosaliste 
arv ja liik konkreetsel turul ja mis tahes 
muud asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks, et kohelda pidevaid, 
episoodilisi ja mittelikviidseid tooteid 
asjakohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 355
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas turuosaliste 
arv ja liik konkreetsel turul ja mis tahes 
muud asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks;

iii) võlakirjade, struktureeritud toodete ja 
saastekvootide puhul likviidsusprofiil, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik 
konkreetsel turul ja mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 356
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) likviidsusprofiil, sealhulgas turuosaliste 
arv ja liik konkreetsel turul ja mis tahes 
muud asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks;

iii) loetelu instrumentidest, mida peetakse 
mittelikviidseks likviidsusprofiili, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik 
konkreetsel turul ja mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid likviidsuse 
hindamiseks, alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 357
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) üksikute turgude iseärasused, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik 
konkreetsel turul;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) korralduste maht või liik ning 
finantsinstrumendi väljalaske maht või liik.

iv) korralduste maht ja liik ning 
finantsinstrumendi väljalaske maht ja liik, 
et võimaldada asjakohaselt eristada jae-, 
vahepealseid ja hulgimüügiturge;

Or. en

Selgitus

Muude finantsinstrumentide kui omakapitaliinstrumentide turu võib jagada harudeks, et 
piiritleda, kuidas tehingujärgne läbipaistvus peaks töötama. Ideaalis teatataks 
jaemüügimahuga tehingutest reaalajas, keskmise suurusega tehingutest pikema viivitusega 
ning hulgimüügi suurtest tehingutest veelgi suurema viivitusega. Sel viisil sobiksid 
tehingujärgse läbipaistvuse nõuded eri turuosaliste kauplemise eri mudelitele ühtse korra 
raames, mis oleks eri instrumentidele kergesti kohaldatav.

Muudatusettepanek 359
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 360
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on parem anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 361
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on delegeeritud komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/20101 artiklitega 
10–14.
__________________
1 Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 363
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Pädevate asutuste poolt enne käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 29 lõikele 2 ja 
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
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Muudatusettepanek 364
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui finantsinstrumendi klassi 
likviidsus langeb allapoole lõike 5 punkti 
b alapunkti 2 kohaselt kindlaksmääratud 
läve, võib artikli 7 lõikes 1 osutatud 
kohustused ajutiselt peatada pädev asutus, 
kes on vastutav ühe või enama niisuguse 
kauplemiskoha järelevalve eest, kus 
finantsinstrumendiga kaubeldakse. See 
lävi määratletakse objektiivsete 
kriteeriumide alusel.
Peatamise esialgne kehtivusperiood ei 
ületa kolme kuud alates selle 
avaldamiskuupäevast asjaomase pädeva 
asutuse veebisaidil. Peatamist võib 
pikendada edasiste maksimaalselt 
kolmekuuliste perioodide kaupa, kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad. Kui peatamist kolme kuu 
möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.
Enne kõnealuste kohustuste peatamist 
(või peatamise pikendamist) teavitab 
asjaomane pädev asutus ESMAt oma 
ettepanekust ja analüüsist. ESMA esitab 
võimalikult kiiresti pädevale asutusele 
arvamuse selle kohta, kas tema arvates on 
täidetud käesolevas lõikes osutatud 
tingimused.
ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, milles täpsustatakse 
esimeses lõigus osutatud likviidsuse läve 
arvutamise parameetrid ja meetodid.
Eelmises lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on delegeeritud komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud menetlusega. Liikmesriikide 
poolt läve arvutamise parameetrid ja 
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meetodid määratakse kindlaks selliselt, et 
läve saavutamine tähendab 
märkimisväärset käibe langust teavitava 
asutuse järelevalve all olevates 
kauplemiskohtades võrreldes käibe 
keskmise tasemega kõnealustes 
kauplemiskohtades asjaomase 
finantsinstrumendi puhul.

Or. en

Selgitus

Äärmuslike turupingete ajal, nt Lehmani kokkuvarisemise ajal, läks suur osa turust üle 
turuosaliste vahelisele häälkauplemisele turul, mis oli varem likviidne. Niisugustel aegadel 
peaks pädevatel asutustel olema võimalik peatada tehingueelse läbipaistvuse nõuded, et turg 
saaks taastuda.

Muudatusettepanek 365
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud tehingute 
ajad. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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, ning 
eelkõige võlakirjade turgude puhul 
maksimaalset kolmeminutilise viivitusega.
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kui see on tehniliselt võimalik.

Or. en

Selgitus

Selle sõnastuse eesmärk on täpsustada võlakirjade turgude tehinguaruandluse maksimaalset 
viitaega. Seda artiklit tuleks lugeda koos artikliga 20, et tagada läbipaistvuse nõuete osas 
võrdsed võimalused kõigile kauplemiskohtadele, sh börsivälisele kauplemisele. Vastasel 
korral, kui artikkel 20 muudetaks sisutühjaks, vähendaks see põhjuseid, mis räägivad 
reguleeritud turul kauplemise lubamise vastu.

Muudatusettepanek 366
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 367
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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 võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul
ning mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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.
Avalikustamise tase ja avaldamise 
sagedus piiritletakse proportsionaalselt 
siseriikliku turu emissioonimahu, 
tehingumahu ja omadustega.

Or. en

Selgitus

Tehingueelset ja -järgset läbipaistvust käsitlevad nõuded ei ole finantsinstrumentide puhul, 
mille kohta on (eelkõige) avaldatud prospekt, proportsionaalsed, kuna nende instrumentidega 
võib isegi väike krediidiasutus väga piiratud turgudel kaubelda ning läbipaistvuse kasutegur 
on krediidiasutuse koormust arvestades väga väike.

Muudatusettepanek 368
Markus Ferber

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

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud 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 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 hinnad ja mahud ning 
nendega sooritatud 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 369
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud tehingute 
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mahud ning nendega sooritatud 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.

ajad. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks. Avalikustamise tase 
ja avaldamise sagedus piiritletakse 
proportsionaalselt siseriikliku turu 
emissioonimahu, tehingumahu ja 
omadustega.

Or. en

Selgitus

Tehingujärgset läbipaistvust käsitlevad nõuded ei ole finantsinstrumentide puhul, mille kohta 
on avaldatud prospekt, proportsionaalsed, kuna nende instrumentidega võib isegi väike 
krediidiasutus väga piiratud (ja mitte reguleeritud) turgudel kaubelda, läbipaistvuse 
kasutegur on krediidiasutuse koormust arvestades väga väike ning tegelik ja praktiline 
rakendamine oleks ebakindel, sest seda teavet alati ei ole.

Muudatusettepanek 370
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad 
ja mahud ning nendega sooritatud 
tehingute ajad. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning selliste
tuletisinstrumentide, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 24 osutatud 
kohustusliku kauplemiskoha nõudeid,
hinnad ja mahud ning nendega sooritatud 
tehingute ajad. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 
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korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 
kui see on tehniliselt võimalik.

kui see on tehniliselt võimalik.

Avaldamiskohustust ei kohaldata 
tehingute suhtes, mida mittefinantssektori 
vastaspool teeb tuletisinstrumentidega ja 
mis vähendavad objektiivselt mõõdetavaid 
riske, mis on otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevuse või äritegevuse 
rahastamisega.

Or. en

Selgitus

Tuletisinstrumendid, mida kasutavad finantssektorivälised ettevõtted, on mõeldud 
äritegevusega seotud riskide paindlikuks ja tõhusaks maandamiseks. Muudatusettepanekuga 
soovitakse nendele tehingutele läbipaistvusnõuetest erand teha, sest selliste spetsiifiliste 
tehingute avaldamine tekitaks tõenäoliselt konfidentsiaalsusprobleeme.

Muudatusettepanek 371
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud tehingute 
ajad. 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 
korraldajad avalikustavad võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mis tahes muu kauplemiskorra raames 
või mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning kauplemisele lubatud 
või mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldavate tuletisinstrumentide hinnad ja 
mahud ning nendega sooritatud tehingute 
ajad. Reguleeritud turud ja 
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korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 
kui see on tehniliselt võimalik.

investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad teevad kõigi selliste tehingute 
üksikasjad avalikuks sedavõrd reaalajas, 
kui see on tehniliselt võimalik.
Elektroonilise kauplemise puhul ei ole 
tehingujärgse teabe kättesaadavaks 
tegemise viitaeg pikem kui kahekordne 
tehingu teostamiseks kuluv aeg.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad avalikustavad 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 hinnad 
ja mahud ning nendega sooritatud 
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 võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodete, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning selliste
tuletisinstrumentide, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 24 osutatud 
kohustusliku kauplemiskoha nõudeid,
hinnad ja mahud ning nendega sooritatud 
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
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga piiritletakse tehingujärgse läbipaistvuse nõuded
tuletisinstrumentidega, mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 osutatud kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet, ning seega vabastataks niisuguste mittefinantssektori vastaspoolte 
tehingud, kes jäävad allapoole Euroopa turu infrastruktuuri määruses sätestatud 
arveldusläve, tehingujärgse läbipaistvuse nõuetest, mida peaksid täitma mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu korraldajad.

Muudatusettepanek 373
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – 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 20 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega 
sooritatud tehingute üksikasjad, 
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõike 1 kohase 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 20 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega 
sooritatud tehingute üksikasjad, 
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõike 1 kohase teabe
avalikustamiseks, tehes seda mõistlikel 
äritingimustel ja kedagi diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 2. Reguleeritud turud ja 
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investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 20 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega 
sooritatud tehingute üksikasjad, 
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõike 1 kohase teabe 
avalikustamiseks, tehes seda mõistlikel 
äritingimustel ja kedagi diskrimineerimata.

investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 20 kohustatud avalikustama oma 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega 
sooritatud tehingute üksikasjad, tõhusa
juurdepääsu oma süsteemidele, mida nad 
kasutavad lõike 1 kohase teabe 
avalikustamiseks, tehes seda mõistlikel 
äritingimustel ja kedagi diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 41 vastu 
järkjärgulise lähenemisviisi toote kaupa 
lõigetes 1 ja 2 osutatud nõuete 
kasutuselevõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse niisuguste toodete arvu, mida need sätted hõlmavad, ning piiritlemist, mida nii 
ESMA kui ka komisjon peavad vajalikuks, on asjakohane kasutada järkjärgulist 
lähenemisviisi, et hõlmata esimesena likviidsed tooted.

Muudatusettepanek 376
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust.
Eelkõige võivad pädevad asutused anda 
loa avaldamise edasilükkamiseks seoses 
tehingutega, mis on kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide või võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
klassi tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt järgmisest:

i) turumudel;
ii) tootega kauplemise konkreetsed 
iseärasused;
iii) üksikute turgude iseärasused, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik;
iv) korralduste maht või liik, 
kauplemismeetod ning finantsinstrumendi 
väljalaske maht ja liik;
v) profiil ning mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid teatava toote 
likviidsuse hindamiseks.

Käesolevas artiklis sätestatud nõudeid 
kohaldatakse üksnes niisuguste 
finantsinstrumentide suhtes, mille puhul 
on kindlaks määratud, et nad on piisavalt 
likviidsed, või millel on olemas likviidne 
turg.
Pädevatel asutustel võimalik anda luba 
avaldamise edasilükkamiseks korralduste 
puhul, mis on vastavate võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide või 
kõnealuste võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide või klasside 
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tavalise jaemüügituru mahuga võrreldes 
suuremahulised või on seotud määruse 
(EÜ) nr 2273/2003 artikli 2 punktis 9 
määratletud oluliste jaotamistega.
Pädevad asutused tagavad, et 
edasilükatava avaldamise liigi ja ulatuse 
kindlaksmääramisel võetakse arvesse 
kõiki asjaomaseid asjaolusid, sealhulgas 
nii investorite kui ka riigivõlakirjade 
emitentide huve ning turu likviidsust. 
Pädevad asutused tagavad, et 
läbipaistvuse nõuded ei kahjustaks 
finantsstabiilsust või regulatiivseid 
eesmärke, näiteks finantseerimisasutuste 
reguleerimist.

Or. en

Selgitus

Artikli 9 lõikes 1 sätestatud kohustus ei sobi turgudele, kus tegutseb üksnes väike arv kutselisi 
investoreid ning kõik tehingud on suuremahulised. Pädevatel asutustel peaks seetõttu olema 
võimalik anda luba avaldamise edasilükkamiseks samadel tingimustel kui tehingueelse 
läbipaistvuse kohustustest vabastuste andmisel.

Muudatusettepanek 377
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks seoses 
tehingutega, mis on kõnealuste võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
või võlakirjade, struktureeritud 

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist, likviidsusprofiilist 
(pidev, episoodiline või mittelikviidne), 
kauplemise konkreetsetest iseärasustest 
või mahust. Eelkõige võivad pädevad 
asutused anda loa avaldamise 
edasilükkamiseks seoses tehingutega, mis 
on kõnealuste võlakirjade, struktureeritud 
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finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide või võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
klassi tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks seoses 
tehingutega, mis on kõnealuste võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
või võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks 
sõltuvalt nende liigist või mahust. Eelkõige 
võivad pädevad asutused anda loa 
avaldamise edasilükkamiseks seoses 
tehingutega, mis on kõnealuste võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
või võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa tehingute 
üksikasjade avaldamise edasilükkamiseks
sõltuvalt nende liigist või mahust. 
Eelkõige võivad pädevad asutused anda 
loa avaldamise edasilükkamiseks seoses 
tehingutega, mis on kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
või võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide klassi tavalise 
turumahuga võrreldes suuremahulised.

Pädevad asutused võivad anda reguleeritud 
turgudele või investeerimisühingutele ning 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi 
käitavatele turu korraldajatele loa
niisuguste tehingute üksikasjade 
avaldamise edasilükkamiseks, mis on 
kõnealuste võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide või võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
klassi tavalise turumahuga võrreldes
märkimisväärselt suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige on pädevatel asutustel võimalik 
anda luba avaldamise edasilükkamiseks 
korralduste puhul, mis on vastavate 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide liikide või klasside 
tavalise jaemüügituru mahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en
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Muudatusettepanek 381
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 investeerimisega 
tegelevale avalikkusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses kasutatakse.

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 investeerimisega 
tegelevale avalikkusele. ESMA jälgib 
kauplemisteabe edasilükkamise korra 
rakendamist ning esitab komisjonile kord 
aastas aruande selle kohta, kuidas sellist 
korda tegelikkuses kasutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui pädev asutus annab loa 
avaldamise edasilükkamiseks ning mõne 
teise liikmesriigi pädev asutus sellega või 
antud loa tegeliku kohaldamisega 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 
volitustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 383
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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 eelnõud, et 
täpsustada järgmist:

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi; seetõttu on 
asjakohasem anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 384
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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 385
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
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 võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust ja liigist.

Or. en

Selgitus

Selle sõnastusega tagatakse, et avaldamise edasilükkamistel lähtutaks võlakirja mahust „ja” 
liigist, et tagada, et loobumine ei põhjusta diskrimineerimist võlakirja liigi alusel.
Läbipaistvus peaks kehtima igat liiki võlakirjade suhtes, et ennetada ootamatut õigusnormide 
erinevuse ärakasutamist ja säilitada võrdsed tingimused. Lisaks tuleks võlakirjade 
tehingumahud avaldada alati, isegi avaldamise edasilükkamise korral.

Muudatusettepanek 386
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi käitavale 
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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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.

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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine ja/või 
tehingute koondamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.
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Or. en

Selgitus

Vajaduse korral peaks olema võimalik avaldada tehingute üksikasju koondkujul.

Muudatusettepanek 388
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – 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 ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide mahust või liigist.

(b) tingimused, mille alusel võib
tehingujärgse teabe avaldamise lükata 
edasi iga kõnealuse finantsinstrumentide 
klassi puhul kooskõlas lõikega 1 
järgmisest lähtuvalt:

i) turumudel;
ii) tootega kauplemise konkreetsed 
iseärasused;
iii) üksikute turgude iseärasused, 
sealhulgas turuosaliste arv ja liik;
iv) korralduste maht või liik, 
kauplemismeetod ning finantsinstrumendi 
väljalaske maht ja liik;
v) likviidsusprofiil ja mis tahes muud 
asjakohased kriteeriumid teatava toote 
likviidsuse hindamiseks.
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Or. en

Selgitus

ESMA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, milles täpsustatakse 
tingimused, mille alusel võib tehingujärgse teabe avaldamise edasi lükata.

Muudatusettepanek 389
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi; seetõttu on 
asjakohasem anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 390
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad ja investeerimisühingud teevad 
artiklite 3 kuni 10 kohaselt avaldatud teabe 
üldsusele kättesaadavaks, avaldades 

1. Reguleeritud turud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi käitavad turu 
korraldajad ja investeerimisühingud teevad 
artiklite 3 kuni 10 kohaselt avaldatud teabe 
üldsusele kättesaadavaks, avaldades 
tehingueelse ja -järgse läbipaistvuse 
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tehingueelse ja -järgse läbipaistvuse 
andmed eraldi.

andmed eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades tehingueelse ja –
järgse läbipaistvuse andmete esitamise, 
sealhulgas lõike 1 kohaselt üldsusele 
avaldamisele kuuluvate andmete 
lahtikirjutatuse astme.

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades tehingueelse ja -
järgse läbipaistvuse andmete esitamise, 
sealhulgas lõike 1 kohaselt üldsusele 
avaldamisele kuuluvate andmete 
lahtikirjutatuse astme.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades tehingueelse ja –
järgse läbipaistvuse andmete esitamise, 
sealhulgas lõike 1 kohaselt üldsusele 
avaldamisele kuuluvate andmete 
lahtikirjutatuse astme.

2. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada tehingueelse ja -järgse 
läbipaistvuse andmete esitamist, sealhulgas 
lõike 1 kohaselt üldsusele avaldamisele 
kuuluvate andmete lahtikirjutatuse astet.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 



PE489.477v01-00 48/188 AM\901886ET.doc

ET

komisjonile kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades tehingueelse ja –
järgse läbipaistvuse andmete esitamise, 
sealhulgas lõike 1 kohaselt üldsusele 
avaldamisele kuuluvate andmete 
lahtikirjutatuse astme.

2. Komisjon võib pärast ESMAga 
konsulteerimist võtta vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades tehingueelse ja -
järgse läbipaistvuse andmete esitamise, 
sealhulgas lõike 1 kohaselt üldsusele 
avaldamisele kuuluvate andmete 
lahtikirjutatuse astme.

Or. pl

Muudatusettepanek 394
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel. 
Teave tehakse kättesaadavaks tasuta 15 
minuti jooksul pärast tehingu avaldamist.

1. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel. 
Teave tehakse kõigile äri- ja avaliku 
sektori osapooltele kättesaadavaks tasuta 
15 minuti jooksul pärast tehingu 
avaldamist.

Or. en
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Selgitus

Kauplemiskoondteabe pakkuja teeb koondteabe „üldsusele kättesaadavaks mõistlikul ärilisel 
alusel sedavõrd reaalajas, kui see on tehniliselt võimalik”.

Muudatusettepanek 395
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel. 
Teave tehakse kättesaadavaks tasuta 15 
minuti jooksul pärast tehingu avaldamist.

1. Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel. 
Teave tehakse kättesaadavaks tasuta 15 
minuti jooksul pärast tehingu avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel. 
Teave tehakse kättesaadavaks tasuta 15 
minuti jooksul pärast tehingu avaldamist.

1. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teevad artiklite 3 kuni 
10 kohaselt avaldatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel 
ning tagavad sellele teabele tõhusa ja 
mittediskrimineeriva juurdepääsu. Teave 
tehakse kättesaadavaks tasuta 15 minuti
jooksul pärast tehingu avaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 397
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades, mida kujutab endast 
mõistlik äriline alus teabe avaldamiseks, 
nagu osutatud lõikes 1.

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades, mida kujutab endast mõistlik 
äriline alus teabe avaldamiseks, nagu 
osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades, mida kujutab endast 
mõistlik äriline alus teabe avaldamiseks, 
nagu osutatud lõikes 1.

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades, mida kujutab endast mõistlik 
äriline alus teabe avaldamiseks, nagu 
osutatud lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Selle valdkonna õigusakte on vaja täiendada, et tõhusalt kohaldada artikli ülejäänud osa.

Muudatusettepanek 399
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Börsivälise kauplemisega tegelevate 
investeerimisühingute, sealhulgas kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate tegevuse 
läbipaistvus

Börsivälise kauplemisega tegelevate ja 
kliendi korralduste süsteemsete täitjatena
tegutsevate investeerimisühingute tegevuse 
läbipaistvus

Or. en

Muudatusettepanek 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Börsivälise kauplemisega tegelevate 
investeerimisühingute, sealhulgas kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate tegevuse
läbipaistvus

Kahepoolsete süsteemidega 
kauplemiskohtade, sealhulgas börsivälise 
kauplemise läbipaistvus

Or. en

Selgitus

Praeguses finantsinstrumentide turgude direktiivis loetakse kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad põhjendatult kauplemiskohaks ning jätab sellest välja börsivälise kauplemise. 
Segaduse vältimiseks tuleks kliendi korralduste süsteemsete täitjate süsteeme määratleda 
kauplemiskohtadena. Samuti ei ole kliendi korralduste süsteemne täitmine börsivälise 
kauplemise üks osa. Börsiväline kauplemine peaks olema pigem kahepoolsete süsteemide 
erand.

Muudatusettepanek 401
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 

1. Aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
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muude sarnaste finantsinstrumentidega 
seotud kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad avaldavad siduvad hinnapakkumised 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentide kohta, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mille suhtes nad on kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ning millel on olemas 
likviidne turg. Aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide puhul, millel puudub 
likviidne turg, avalikustavad kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad 
hinnapakkumised oma klientidele nende 
taotluse korral.

muude sarnaste finantsinstrumentidega 
seotud kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad avaldavad siduvad hinnapakkumised 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentide kohta, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
mille suhtes nad on kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ning millel on olemas 
likviidne turg. Aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide puhul, millel puudub 
likviidne turg, avalikustavad kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad 
hinnapakkumised oma klientidele nende 
taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõik tehingud, mida tehakse aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentidega ja mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr …/ … [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] artiklis 2 a, ja 
mida ei tehta reguleeritud turul ega 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
börsiväliselt, tehakse investeerimisühingu 
kaudu, mis on kliendi korralduste 
süsteemne täitja, välja arvatud juhul kui:
a) tehing hõlmab instrumendi 
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esmasturule laskmist  või
b) asjaomase instrumendi puhul ei ole 
kliendi korralduste süsteemne täitja 
kättesaadav või ei vastaks asjaomane 
kliendi korralduste süsteemne täitja selle 
kliendi ees olevatele kohustustele, kelle 
nimel ta tehingut teeb, või ei vastaks ta 
kliendi korralduste süsteemse täitja mõiste 
määratlusele. 
2. Kõik tehingud, mis tehakse võlakirjade 
ja struktureeritud finantstoodetega, mis 
on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või mille kohta on avaldatud 
prospekt, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega, mis on 
kliirimiskõlblikud või on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, ja 
mille suhtes ei kohaldata artikli 26 kohast 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet ning 
mida ei sõlmita reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
organiseeritud kauplemissüsteemis ega 
kolmanda riigi kauplemiskohas, mis on 
tunnistatud vastavalt artikli 26 lõikele 4 
samaväärseks, tehakse 
investeerimisühingu kaudu, v.a juhul kui:
a) tehing hõlmab instrumendi 
esmasturule laskmist  või
b) asjaomase instrumendi puhul ei ole 
kliendi korralduste süsteemne täitja 
kättesaadav või ei vastaks asjaomane 
kliendi korralduste süsteemne täitja selle 
kliendi ees olevatele kohustustele, kelle 
nimel ta tehingut teeb, või ei vastaks ta 
kliendi korralduste süsteemse täitja mõiste 
määratlusele. 

Or. en

Selgitus

Määruse peamine eesmärk on, et kogu organiseeritud kauplemine toimuks reguleeritud 
kauplemiskohtades ja börsivälised tehingud piirduksid vaid selliste tehingutega, mida tehakse 
juhuslikult, ühekordselt ja ebakorrapäraselt.
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Muudatusettepanek 403
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat artiklit ning artikleid 14, 15 
ja 16 kohaldatakse kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes kuni turu 
tavamahuni küündivate tehingute korral. 
Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
selliste kliendi korralduste süsteemsete 
täitjate suhtes, kes tegelevad ainult turu 
tavamahust suuremate tehingutega.

2. Käesolevat artiklit ning artikleid 14, 15 
ja 16 kohaldatakse kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes kuni turu 
tavamahuni küündivate tehingute korral. 
Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata 
selliste kliendi korralduste süsteemsete 
täitjate suhtes, kes tegelevad ainult turu 
tavamahust suuremate tehingutega või kes 
tegelevad turu tavamahust väiksemate 
tehingutega osana tehingust, puhul 
täitmine mitme väärtpaberiga on osa 
ühest tehingust.

Or. en

Selgitus

Programmkauplemine peaks olema vabastatud läbipaistvuse nõudest, kui täidetakse turu 
mahust väiksemaid tehinguid. Seda asjaolu tõttu, et programmkauplemise tegevus on 
täielikult seotud suure institutsionaalse kauplemistegevusega.

Muudatusettepanek 404
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad määrata mahu või mahud, millega 
puhul nad esitavad hinnapakkumise. 
Hinnapakkumise minimaalne suurus peab 
olema vähemalt 10 % aktsia, 
hoidmistunnistuse, börsil kaubeldava fondi, 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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sertifikaadi või muu sarnase 
finantsinstrumendi turu tavamahust. Iga 
konkreetse aktsia, hoidmistunnistuse, börsil 
kaubeldava fondi, sertifikaadi või muu 
sarnase finantsinstrumendi 
hinnapakkumine peab sisaldama siduvat 
ostu- ja müügihinda või hindu mahu või 
mahtude kohta, mis võivad küündida 
vastava aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentide klassi, 
kuhu finantsinstrument kuulub, turu 
tavamahuni. Hind või hinnad peavad 
peegeldama ka turul valitsevaid tingimusi 
seoses kõnealuse aktsia, hoidmistunnistuse, 
börsil kaubeldava fondi, sertifikaadi või 
muu sarnase finantsinstrumendiga.

Or. de

Muudatusettepanek 405
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, võtab komisjon
vastavalt artiklile 41 delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, täpsustades
elemendid, mis on seotud ühingu seotud 
hinnapakkumisega, nagu on osutatud lõikes 
1, ja turu tavamahuga, nagu on osutatud 
lõikes 2.

7. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, töötab ESMA 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, et täpsustada elemendid, mis on 
seotud ühingu seotud hinnapakkumisega, 
nagu on osutatud lõikes 1, ja turu 
tavamahuga, nagu on osutatud lõikes 2.

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi; seetõttu on 
asjakohasem anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 406
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Kohustus teha börsiväliseid tehinguid 

kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu
1. Kõik tehingud, mida tehakse aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentidega ja mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu on 
määratletud määruse (EL) nr …/ … 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artiklis 2 a, ja mida ei tehta reguleeritud 
turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis 
ega börsiväliselt, tehakse kliendi 
korralduste süsteemse täitja kaudu, v.a 
juhul kui tehing hõlmab instrumendi 
esmasturule laskmist või seda tehakse 
börsiväliselt.
2. Kõik tehingud, mis tehakse võlakirjade 
ja struktureeritud finantstoodetega, mis 
on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või mille kohta on avaldatud 
prospekt, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega, mis on 
kliirimiskõlblikud või on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
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organiseeritud kauplemissüsteemis, ja 
mille suhtes ei kohaldata artikli 26 kohast 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet ning 
mida ei sõlmita reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis,
organiseeritud kauplemissüsteemis ega 
kolmanda riigi kauplemiskohas, mis on 
tunnistatud vastavalt artikli 26 lõikele 4 
samaväärseks, tehakse kliendi korralduste 
süsteemse täitja kaudu, v.a juhul kui 
tehing hõlmab instrumendi esmasturule 
laskmist või seda tehakse börsiväliselt.

Or. en

Selgitus

Kui kaotatakse investeerimisühingu võimalus tegelda börsivälise kauplemisega kahjustab see 
investeerimisühingu võimalusi tegutseda investori huvides. Kui investeerimisühing leiab 
suure tellimuse jaoks tasakaalustavaid või mittelikviidseid vahendeid, peab tal olema ka 
võimalus täita seda tellimust, osutades sellega asjaomasele kliendile soovitud teenust.

Muudatusettepanek 407
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Kohustus teha börsiväliseid tehinguid 

kliendi korralduste süsteemse täitja kaudu
1. Kõik tehingud, mida tehakse aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentidega ja mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu on 
määratletud määruse (EL) nr …/ … 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artiklis 3, ja mida ei tehta reguleeritud 
turul ega mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tehakse kliendi 
korralduste süsteemse täitja kaudu, v.a 
juhul kui tehing hõlmab instrumendi 
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esmasturule laskmist. Seda nõuet ei 
kohaldata tehingute suhtes, mis on 
suuremahulised artikli 4 tähenduses.
2. Kõik tehingud, mis tehakse võlakirjade 
ja struktureeritud finantstoodetega, mis 
on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või mille kohta on avaldatud 
prospekt, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega, mis on 
kliirimiskõlblikud või on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, ja 
mille suhtes ei kohaldata artikli 26 kohast 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet ning 
mida ei sõlmita reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
organiseeritud kauplemissüsteemis ega 
kolmanda riigi kauplemiskohas, mis on 
tunnistatud vastavalt artikli 26 lõikele 4 
samaväärseks, tehakse kliendi korralduste 
süsteemse täitja kaudu, v.a juhul kui 
tehing hõlmab instrumendi esmasturule 
laskmist. Seda nõuet ei kohaldata 
tehingute suhtes, mis on suuremahulised 
artikli 8 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Artikkel 13 a
Kauplemine kliendi korralduste süsteemse 
täitja kaudu ja börsiväliselt
1. Tehingud, mida tehakse aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
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finantsinstrumentidega ja mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu on 
määratletud määruse (EL) nr …/ … 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artiklis 2 a, ja mida ei tehta reguleeritud 
turul ega mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tehakse kliendi 
korralduste süsteemse täitja kaudu, v.a 
juhul kui tehinguid tehakse börsiväliselt 
ja nende tunnusjooneks on juhuslikkus, 
ühekordsus ja ebakorrapärasus.
2. Tehingud, mis tehakse võlakirjade ja 
struktureeritud finantstoodetega, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või mille kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega, mis on 
kliirimiskõlblikud või on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, ja 
mille suhtes ei kohaldata artikli 26 kohast 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet ning 
mida ei sõlmita reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
organiseeritud kauplemissüsteemis ega 
kolmanda riigi kauplemiskohas, mis on 
tunnistatud vastavalt artikli 26 lõikele 4 
samaväärseks, tuleks teha kliendi 
korralduste süsteemse täitja kaudu, v.a 
juhul kui tehinguid tehakse börsiväliselt 
ja nende tunnusjooneks on juhuslikkus, 
ühekordsus ja ebakorrapärasus.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)



PE489.477v01-00 60/188 AM\901886ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
täidavad laekunud korraldusi hinnaga, 
mis jääb vähemalt nende 
finantsinstrumentidega kauplevate kõige 
likviidsemate kauplemiskohtade 
hinnaerisuste piiridesse, või kliendile 
kõige soodsama hinnaga.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järgides direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 sätteid, täidavad kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad neile nende 
klientidelt laekunud korraldusi seoses 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mille osas nad on kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad, korralduse 
vastuvõtmise ajal pakutud hindadega.

Järgides direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 sätteid, täidavad kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad neile nende 
klientidelt laekunud korraldusi seoses 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mille osas nad on kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad, korralduse pakutud 
mahuga võrdses või väiksemas mahus ja 
vastuvõtmise ajal pakutud hindadega või 
mõne muu hinnaga, mis vastab kliendi 
korralduste süsteemse täitja direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artiklist 27 tulenevale kohustusele. 

Or. en

Selgitus

Selgitus on lisatud eesmärgiga tagada, et kliendi korralduste süsteemsed täitjad on võimelised 
põhjendatud juhtudel täitma suuremahulisi korraldusi parema hinnaga nii, nagu see on 
võimalik väiksemate korralduste puhul. See on kooskõlas sama artikli lõikega 4.
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Muudatusettepanek 411
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
võivad täita oma kutselistelt klientidelt 
laekunud korraldusi ka hindadega, mis 
erinevad täitja pakutud hindadest, ilma et 
neil tuleks täita lõikes 2 sätestatud 
nõudeid, tehingute korral, mille puhul 
täitmine mitme väärtpaberiga on osa 
ühest tehingust, või korralduste puhul, 
mille suhtes kohaldatakse muid tingimusi 
kui kehtivat turuhinda.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 412
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, võtab komisjon 
vastavalt artiklile 41 delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, täpsustades
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks, millal hind mahub 
turutingimustele lähedasse avalikustatud 
vahemikku, nagu on osutatud lõikes 2.

5. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, töötab ESMA 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, et täpsustada kriteeriumid, mille 
alusel määratakse kindlaks, millal hind 
mahub turutingimustele lähedasse 
avalikustatud vahemikku, nagu on osutatud 
lõikes 2.
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ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on otstarbekam anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 413
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, võtab komisjon 
vastavalt artiklile 41 delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, täpsustades 
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks, millal hind mahub 
turutingimustele lähedasse avalikustatud 
vahemikku, nagu on osutatud lõikes 2.

5. Et tagada aktsiate, hoidmistunnistuste, 
börsil kaubeldavate fondide, sertifikaatide 
või muude sarnaste finantsinstrumentide 
tõhus hindamine ja maksimeerida 
investeerimisühingute võimalus saada oma 
klientidele parim tehing, võtab komisjon 
pärast ESMA-ga konsulteerimist vastavalt 
artiklile 41 delegeeritud õigusaktidega 
vastu meetmed, täpsustades kriteeriumid, 
mille alusel määratakse kindlaks, millal 
hind mahub turutingimustele lähedasse 
avalikustatud vahemikku, nagu on osutatud 
lõikes 2.

Or. pl

Muudatusettepanek 414
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib vastavalt artiklile 41 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, selgitades, mis on mõistlik 
äriline alus hinnapakkumiste avaldamiseks, 
nagu on osutatud lõikes 1.

6. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
selgitades, mis on mõistlik äriline alus 
hinnapakkumiste avaldamiseks, nagu on 
osutatud lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Selle valdkonna õigusakte on vaja täiendada, et tõhusalt kohaldada artikli ülejäänud osa.

Muudatusettepanek 415
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide tõhus hindamine ning 
luua investeerimisühingutele parimad 
võimalused nende klientide jaoks parima 
tehingu saavutamiseks, võtab komisjon 
vastavalt artiklile 41 delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, milles 
määratakse kindlaks:

3. Selleks et tagada aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide tõhus hindamine ning 
luua investeerimisühingutele parimad 
võimalused nende klientide jaoks parima 
tehingu saavutamiseks, töötab ESMA välja 
regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, milles määratakse kindlaks:

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on otstarbekam anda see ülesanne ESMA-le.
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Muudatusettepanek 416
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide tõhus hindamine ning 
luua investeerimisühingutele parimad 
võimalused nende klientide jaoks parima 
tehingu saavutamiseks, võtab komisjon 
vastavalt artiklile 41 delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, milles 
määratakse kindlaks:

3. Selleks et tagada aktsiate, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide ja muude sarnaste 
finantsinstrumentide tõhus hindamine ning 
luua investeerimisühingutele parimad 
võimalused nende klientide jaoks parima 
tehingu saavutamiseks, võtab komisjon 
pärast ESMA-ga konsulteerimist vastavalt 
artiklile 41 delegeeritud õigusaktidega 
vastu meetmed, milles määratakse 
kindlaks:

Or. pl

Muudatusettepanek 417
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 418
Wolf Klinz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised nende
võlakirjade või struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul, 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentide kohta, mis on 
kliirimiskõlblikud või on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, mille 
suhtes nad on kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad ja millel on olemas 
artikli 8 tingimuste kohane likviidne turg,
juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 419
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
jaeklientidele nende võlakirjade või 
struktureeritud finantstoodete kohta, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud ja on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, mille 
suhtes nad on kliendi korralduste 
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süsteemsed täitjad ja millel on olemas 
likviidne turg, juhul kui on täidetud 
järgmised tingimused:

a) kliendi korralduste süsteemse täitja 
klient küsib selle kohta siduvat 
hinnapakkumist;
b) nad nõustuvad siduva hinnapakkumise 
esitama;
c) need finantsinstrumendid ei ole artikli 
8 kohaselt vabastatud tehingueelse 
avaldamise kohustusest;
d) pakutud maht on instrumendile omase 
jaemüügimahuga võrdne või sellest 
väiksem;
Käesolevat artiklit kohaldatakse kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate suhtes 
kuni jaemüügituru mahuni küündivate 
tehingute korral. Käesoleva artikli sätteid 
ei kohaldata selliste kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes, kes tegelevad 
ainult jaemüügituru mahust suuremate 
tehingutega.

Or. en

Selgitus

Likviidsete instrumentide tehingueelse läbipaistvuse nõuded peaksid olema rangemad kui 
vähem likviidsetel instrumentidel. Praegu on mitteomakapitaliinstrumentide puhul kliendi 
korralduste süsteemsete täitjate suhtes kehtiv kord üksikasjalikum kui osakute puhul. Kui kord 
viiakse vastavusse osakutega kauplevatele kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele 
esitatavate nõuetega, tagab see fikseeritud tulumääraga ja tuletisinstrumentide 
hinnapakkumiste nõuete vähemalt sama suure paindlikkuse kui osakute puhul. Praegu on 
selles osas rohkem ettekirjutusi. Tuleb kindlaks määrata jaemüügituru mahu kriteeriumid.

Muudatusettepanek 420
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
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esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, juhul kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 421
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad taotluse korral siduvad 
hinnapakkumised järgmiste instrumentide 
kohta:

i) aktsiad ja võlakirjad ning 
struktureeritud finantstooted, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul ja 
mille kohta on avaldatud prospekt;
ii) saastekvoodid ning
iii) tuletisinstrumendid, mida on lubatud 
keskselt kliirida ja mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis.
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Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemsete täitjate kohustus avaldada siduvad hinnapakkumised peab 
olema täpselt kindlaks määratud, et tagada selle sobivus iga konkreetse instrumendi liigi 
turustruktuuriga, eeskätt nende likviidsusest lähtudes.  Kliendi korralduste süsteemsete 
täitjate süsteemis tuleb samuti võtta arvesse eri kliendikategooriate konkreetseid vajadusi 
ning tagada kõige asjakohasem läbipaistvuse tase.

Muudatusettepanek 422
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mille suhtes kohaldatakse artiklis 
24 osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, juhul kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Avaldamiskohustust ei kohaldata 
tehingute suhtes, mida mittefinantssektori 
vastaspool teeb tuletisinstrumentidega ja 
mis vähendavad objektiivselt mõõdetavaid 
riske, mis on otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevuse või äritegevuse 
rahastamisega.

Or. en

Selgitus

Kui kliendi korralduste süsteemsetelt täitjatelt nõutaks ühe instrumendi puhul kõigile 
klientidele ühesuguse hinnapakkumise tegemist, siis ei oleks neil võimalik vastaspoole riski 
alusel eri hindu kujundada, mis on oluline tuletisinstrumentidega tehtavate spetsiifiliste 
tehingute puhul, mis sõlmitakse ettevõtetega, kes ei tegutse finantssektoris. Seetõttu peaks 
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hinnapakkumise esitamise kohustus kehtima ainult selliste tuletisinstrumentide puhul, mis ei 
ole spetsiaalselt kohandatud, mis on piisavalt likviidsed ja mille suhtes kehtib seetõttu 
kohustus kaubelda nendega reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Muudatusettepanek 423
Arlene McCarthy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või millega kaubeldakse mitmepoolses või
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mille suhtes kohaldatakse artiklis 
24 osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, juhul kui on täidetud järgmised 
tingimused:

Or. en

Selgitus

Kui kliendi korralduste süsteemsetelt täitjatelt nõutaks ühe instrumendi puhul kõigile 
klientidele ühesuguse hinnapakkumise tegemist, siis ei oleks neil võimalik vastaspoole 
krediidiriski arvesse võtta, mida neilt nõutakse eriotstarbeliste tagatiseta 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute puhul, mis sõlmitakse ettevõtetega, kes ei tegutse 
finantssektoris Seetõttu peaks hinnapakkumise esitamise kohustus kehtima ainult selliste 
tuletisinstrumentide puhul, mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 osutatud kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet.

Muudatusettepanek 424
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete kohta, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentide 
kohta, mis on kliirimiskõlblikud või on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, juhul 
kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
esitavad siduvad hinnapakkumised 
järgmiste instrumentide kohta:

i) võlakirjad ja struktureeritud 
finantstooted, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul ja mille 
kohta on avaldatud direktiivi 2003/71/EÜ 
kohane prospekt;
ii) saastekvoodid ning
iii) tuletisinstrumendid, mis kliendi 
esitatud hinnapakkumise taotluse alusel 
lubatakse keskselt kliirida ja millega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mille puhul ei piirata 
kliendi juurdepääsu.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Esimeses lõikes osutatud 
hinnapakkumise esitamise kohustust 
kohaldatakse ainult juhul, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:
a) kliendi korralduste süsteemse täitja 
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klient küsib selle kohta hinnapakkumist;
b) hinnapakkumine puudutab likviidset 
instrumenti;
c) hinnapakkumine on jaemüügituru 
mahuga võrdne või sellest väiksem;
d) hinnapakkumine on eelnevalt kindlaks 
määratud kehtivusajaga;
e) kliendi korralduste süsteemne täitja on 
nõus tegema hinnapakkumise.

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemsete täitjate kohustus avaldada siduvad hinnapakkumised peab 
olema täpselt kindlaks määratud, et tagada selle sobivus iga konkreetse instrumendi liigi 
turustruktuuriga, eeskätt nende likviidsusest lähtudes.  Kliendi korralduste süsteemsete 
täitjate süsteemis tuleb samuti võtta arvesse eri kliendikategooriate konkreetseid vajadusi 
ning tagada kõige asjakohasem läbipaistvuse tase.

Muudatusettepanek 426
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi korralduste süsteemse täitja 
klient küsib selle kohta hinnapakkumist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 427
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nad nõustuvad hinnapakkumise välja jäetud



PE489.477v01-00 72/188 AM\901886ET.doc

ET

esitama.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kliendi korralduste süsteemsetel 
täitjatel on õigus igal ajal ajakohastada 
või eemaldada oma hinnapakkumisi, et 
kajastada muutunud turutingimusi või 
parandada tehnilisi vigu. 

Or. en

Muudatusettepanek 429
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal on õigus 
otsustada vastavalt oma äripoliitikale selle 
üle, millistele investoritele ta võimaldab 
juurdepääsu oma hinnapakkumistele. 
Kehtestatakse selged standardid, millest 
hinnapakkumistele juurdepääsu 
võimaldamisel lähtutakse. Kliendi 
korralduste süsteemne täitja võib 
keelduda investoriga ärisidemete 
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loomisest või need katkestada ärilistel 
kaalutlustel, nagu näiteks investori 
krediidivõime, vastaspoole risk või 
tehingu lõplik arveldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele taotluse alusel
kättesaadavaks objektiivsel ja 
mittediskrimineerival viisil, vastavalt oma 
äripoliitikale. Kliendi korralduste 
süsteemsel täitjal on õigus otsustada 
vastavalt oma äripoliitikale selle üle, 
millistele investoritele ta võimaldab 
juurdepääsu oma hinnapakkumistele. 
Kehtestatakse selged standardid, millest 
hinnapakkumistele juurdepääsu 
võimaldamisel lähtutakse, sealhulgas 
ärilised kaalutlused, nagu investori 
krediidivõime, vastaspoole risk ja tehingu 
lõplik arveldamine.

Or. en

Selgitus

Likviidsete instrumentide tehingueelse läbipaistvuse nõuded peaksid olema rangemad kui 
vähem likviidsetel instrumentidel. Praegu on kliendi korralduste süsteemsete täitjate suhtes 
kehtiv kord mitteomakapitaliinstrumentide puhul piiravam kui osakute puhul. Kui kord viiakse 
vastavusse osakutega kauplevatele kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele esitatavate 
nõuetega, tagab see fikseeritud tulumääraga ja tuletisinstrumentide hinnapakkumiste nõuete 
vähemalt sama suure paindlikkuse kui osakute puhul. Praegu on selles osas rohkem 
ettekirjutusi.
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Muudatusettepanek 431
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale. Kliendi 
korralduste süsteemsel täitjal on õigus 
ajakohastada oma hinnapakkumisi, et 
reageerida muutunud turutingimustele 
või parandada vigu. 

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemsete täitjate süsteemi täieliku ärakasutamise eesmärgil peavad 
ettevõtjad saama reageerida turutingimustele, vastasel korral esitatakse ainult kõrged 
hinnapakkumised, et vältida igasugust riski. 

Muudatusettepanek 432
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale tingimusel, et 
tehingu maht on väiksem kui 100 000 
eurot.
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Or. en

Muudatusettepanek 433
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Juhul kui pakutud maht on 
instrumendile omase mahuga võrdne või 
sellest väiksem, teevad kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

Or. en

Selgitus

Kõikide hinnapakkumiste kohustuslik avaldamine moonutaks võlakirja hinda ja investorid 
võivad lõpetada korralduste tegemise.

Muudatusettepanek 434
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale tingimusel, et 
pakutud maht on instrumendile omase 
mahuga võrdne või sellest väiksem.

Or. en
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Muudatusettepanek 435
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad 
teevad lõike 1 kohaselt esitatud siduvad 
hinnapakkumised investeerimisühingu 
teistele klientidele kättesaadavaks 
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil, 
vastavalt oma äripoliitikale.

2. Esimeses lõikes osutatud 
hinnapakkumise esitamise kohustust 
kohaldatakse ainult juhul, kui on täidetud 
kõik järgmised tingimused:

a) kliendi korralduste süsteemse täitja 
klient, kes soovib korralduse täitmist, 
küsib selle kohta hinnapakkumist;
b) hinnapakkumine puudutab likviidset 
instrumenti;
c) hinnapakkumine on tavalise 
turumahuga võrdne või sellest väiksem;
d) kliendi korralduste süsteemne täitja on 
nõus tegema hinnapakkumise.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht on 
instrumendile omase mahuga võrdne või 
sellest väiksem.

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht on 
instrumendile omase jaemüügimahuga
võrdne või sellest väiksem.
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Or. en

Muudatusettepanek 437
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht on 
instrumendile omase mahuga võrdne või 
sellest väiksem.

3. Nad võivad sõlmida tehinguid teiste 
klientidega, kellele hinnapakkumine on 
tehtud kättesaadavaks vastavalt nende 
äripoliitikale, juhul, kui pakutud maht on 
instrumendile omase mahuga võrdne või 
sellest väiksem.

Or. en

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et kui teistele klientidele tehakse hinnapakkumine, võib selles arvesse 
võtta selliseid meetmeid nagu vastaspoole risk jms, mis kajastuvad nende äripoliitikas.

Muudatusettepanek 438
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht on 
instrumendile omase mahuga võrdne või 
sellest väiksem.

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht on 
100 000 euro suuruse tehingumahuga 
võrdne või sellest väiksem. ESMA töötab 
välja regulatiivsed tehnilised standardid, 
et seda läve saaks muuta või ajakohastada 
või kehtestada konkreetsetele 
instrumentidele eraldi läved, eriti kui on 
tegemist likviidsuse küsimusega.
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Or. en

Selgitus

100 000 euro suurune lävi on piisavalt madal, et mitte hõlmata institutsiooniliste investorite 
poolset suurte võlakirjadega kauplemist (likviidsust seega liigselt kahjustamata), kuid 
piisavalt kõrge, et hõlmata suurem osa jaemüügi tasandi kauplemisest.

Muudatusettepanek 439
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nad võivad sõlmida avaldatud 
tingimustel tehinguid teiste klientidega, 
kellele hinnapakkumine on tehtud 
kättesaadavaks, juhul, kui pakutud maht 
on instrumendile omase mahuga võrdne 
või sellest väiksem.

3. Kliendi korralduste süsteemsel täitjal 
on õigus igal ajal ajakohastada või muuta 
oma hinnapakkumisi, et kajastada 
muutunud turutingimusi või parandada 
tehnilisi vigu. 

Or. en

Muudatusettepanek 440
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliendi korralduste süsteemsetel 
täitjatel on õigus kehtestada tehingute 
arvule, mis nad mis tahes esitatud 
hinnapakkumise alusel klientidega 
sõlmivad, mittediskrimineerivad ja 
läbipaistvad piirangud.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 441
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliendi korralduste süsteemsetel täitjatel 
on õigus kehtestada tehingute arvule, mis 
nad mis tahes esitatud hinnapakkumise 
alusel klientidega sõlmivad, 
mittediskrimineerivad ja läbipaistvad 
piirangud.

4. Kliendi korralduste süsteemsetel täitjatel 
on õigus kehtestada tehingute arvule, mis 
nad mis tahes lõike 1 kohaselt esitatud 
hinnapakkumise alusel klientidega 
sõlmivad, mittediskrimineerivad ja 
läbipaistvad piirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 alusel esitatud 
hinnapakkumised, mille maht on võrdne 
lõikes 3 mainitud mahuga või sellest 
väiksem, avaldatakse sellisel viisil, et need 
oleksid teistele turuosalistele mõistlikul 
ärilisel alusel kergesti kättesaadavad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Hinnapakkumised peavad olema välja jäetud
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sellised, et nendega oleks tagatud, et 
ühing järgib oma direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 kohaseid kohustusi, ning need 
kajastaksid valitsevaid turutingimusi 
hindade osas, millega samade või sarnaste 
instrumentidega sõlmitakse tehinguid 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides või organiseeritud 
kauplemissüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Hinnapakkumised peavad olema 
sellised, et nendega oleks tagatud, et ühing 
järgib oma direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 kohaseid kohustusi, ning need 
kajastaksid valitsevaid turutingimusi 
hindade osas, millega samade või sarnaste 
instrumentidega sõlmitakse tehinguid 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides või organiseeritud 
kauplemissüsteemides.

6. Jaemüügimahuga hinnapakkumised 
peavad olema sellised, et nendega oleks 
tagatud, et ühing järgib oma direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 kohaseid kohustusi, ning need 
kajastaksid valitsevaid turutingimusi 
hindade osas, millega samade või sarnaste 
instrumentidega sõlmitakse tehinguid 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides või organiseeritud 
kauplemissüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Hinnapakkumised peavad olema 
sellised, et nendega oleks tagatud, et ühing 
järgib oma direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 kohaseid kohustusi, ning need 
kajastaksid valitsevaid turutingimusi 
hindade osas, millega samade või sarnaste 
instrumentidega sõlmitakse tehinguid 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides või organiseeritud 
kauplemissüsteemides.

6. Hinnapakkumised peavad olema 
sellised, et nendega oleks tagatud, et ühing 
järgib oma direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 27 kohaseid kohustusi, ning need 
kajastaksid valitsevaid turutingimusi 
hindade osas, millega samade või sarnaste 
instrumentidega sõlmitakse tehinguid 
reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Artikli 17 lõikes 1 osutatud 
instrumentidega kauplev kliendi 
korralduste süsteemse täitjana tegutsev 
investeerimisühing kehtestab ja hoiab 
toimivana kliendi korralduste süsteemse 
täitjana tegutsemiseks vajalikud süsteemid 
ja menetlused eesmärgiga kontrollida 
korrapäraselt, kas tema kliendid täidavad 
eeskirju ja korda. Kliendi korralduste 
süsteemsed täitjad teostavad järelevalvet 
oma klientide poolt nende süsteemis 
tehtud tehingute üle, et avastada nende 
eeskirjade ja korra rikkumisi, 
ebakorrektseid kauplemistingimusi või 
tegevust, mis võib viidata turu 
kuritarvitamisele.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et kliendi korralduste süsteemsete täitjate süsteemi saaks kasutada 
tuletusinstrumentide kohustusliku kauplemiskohana, peavad sellel olema täiendavad 
süsteemid ja kontrollimise võimalused, et tagada selle kindlus ja turvalisus.

Muudatusettepanek 447
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kliendi korralduste süsteemne täitja 
võib ajakohastada oma hinnapakkumisi, 
et kajastada muutunud turutingimusi 

Or. en

Selgitus

Kliendi korralduste süsteemne täitja peab saama ajakohastada hinnapakkumisi vastavalt 
turukõikumistele.

Muudatusettepanek 448
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avalikustamise tase ja avaldamise 
sagedus piiritletakse proportsionaalselt 
siseriikliku turu emissioonimahu, 
tehingumahu ja omadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Kay Swinburne
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kliendi korralduste süsteemne täitja 
annab pädevale asutusele teada 
kehtestatud eeskirjade ja korra olulistest 
rikkumistest, ebakorrektsetest 
kauplemistingimustest või tegevusest, mis 
võib viidata turu kuritarvitamisele. 
Kliendi korralduste süsteemne täitja 
esitab viivitamata asjaomase teabe turu 
kuritarvitamise uurimise ja selle eest 
vastutuselevõtmise asjus pädevale 
asutusele ning osutab viimasele 
igakülgset abi turul või selle süsteemide 
kaudu toimunud turu kuritarvitamise 
uurimisel ja selle eest vastutuselevõtmisel.

Or. en

Selgitus

Selleks, et kliendi korralduste süsteemsete täitjate süsteemi saaks kasutada 
tuletusinstrumentide kohustusliku kauplemiskohana, peavad sellel olema täiendavad 
süsteemid ja kontrollimise võimalused, et tagada selle kindlus ja turvalisus.

Muudatusettepanek 450
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused ja ESMA jälgivad 
selle artikli kohaldamist, vaadeldes mahte, 
mille kohta hinnapakkumised tehakse 
kättesaadavaks investeerimisühingu 
klientidele ning mille kohta 
hinnapakkumised tehakse seoses ühingu 
muu kauplemistegevusega kättesaadavaks 
teistele turuosalistele, ning määra, kuivõrd 
need hinnapakkumised kajastavad
valitsevaid turutingimusi tehingute osas 

1. Pädevad asutused ja ESMA jälgivad 
selle artikli kohaldamist, vaadeldes mahte, 
mille kohta hinnapakkumised tehakse 
kättesaadavaks investeerimisühingu 
klientidele ning mille kohta 
hinnapakkumised tehakse seoses ühingu 
muu kauplemistegevusega kättesaadavaks 
teistele turuosalistele, ning määra, kuivõrd 
need hinnapakkumised kajastavad 
valitsevaid turutingimusi tehingute osas 
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samade või sarnaste instrumentidega, mis 
sõlmitakse reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides. 
Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva esitab 
ESMA komisjonile selle artikli 
kohaldamise kohta aruande. Juhul, kui 
esineb märkimisväärsel määral niisugust 
hinnapakkumis- ja kauplemistegevust, mis 
ületab õige pisut artikli 17 lõikes 3 
mainitud läve või ei ühildu valitsevate 
turutingimustega, esitab ESMA oma 
aruande komisjonile enne selle tähtaja 
lõppu.

samade või sarnaste instrumentidega, mis 
sõlmitakse reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides. 
Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva esitab 
ESMA komisjonile selle artikli 
kohaldamise kohta aruande. Juhul, kui 
esineb märkimisväärsel määral niisugust 
hinnapakkumis- ja kauplemistegevust, mis 
ületab õige pisut artikli 17 lõikes 3 
mainitud läve või ei ühildu valitsevate 
turutingimustega, esitab ESMA oma 
aruande komisjonile enne selle tähtaja 
lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades artikli 17 lõikes 3 
mainitud mahud, mille juures ühing sõlmib 
tehingud mõne teise kliendiga, kellele 
hinnapakkumine on tehtud kättesaadavaks.

2. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, täpsustades 
artikli 17 lõikes 3 mainitud mahud, mille 
juures ühing sõlmib tehingud mõne teise 
kliendiga, kellele hinnapakkumine on 
tehtud kättesaadavaks

Or. en

Selgitus

Selle tehnilise küsimuse peaks välja töötama ESMA, sest neil on selles valdkonnas 
asjakohasem pädevus kui komisjonil.

Muudatusettepanek 452
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades artikli 17 lõikes 3
mainitud mahud, mille juures ühing sõlmib 
tehingud mõne teise kliendiga, kellele 
hinnapakkumine on tehtud kättesaadavaks.

2. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada artiklis 17 mainitud mahud, 
mille juures ühing sõlmib tehingud mõne 
teise kliendiga, kellele hinnapakkumine on 
tehtud kättesaadavaks Need mahud peavad 
vastama jaeinvestori tavapärastele 
mahtudele instrumendi asjakohases 
allkategoorias ühe väärtpaberiklassi 
raames.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus on delegeeritud 
komisjonile kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Selleks et kaitsta jaekliente, kuid samas toetada likviidsust hulgimüügiturgudel, peaks 
mitteomakapitaliinstrumentidega tegelevate kliendi korralduste süsteemsete täitjate 
tehingueelse avaliku hinnapakkumise esitamise kohustus kehtima asjaomase instrumendi 
allkategoorias tehtavate jaetehingute tavapärase mahu korral. Tegemist on tehnilise 
küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu on otstarbekam anda 
see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 453
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades artikli 17 lõikes 3 mainitud 
mahud, mille juures ühing sõlmib tehingud 

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades artikli 17 lõikes 3 mainitud 
mahud, mille juures ühing sõlmib tehingud 
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mõne teise kliendiga, kellele 
hinnapakkumine on tehtud kättesaadavaks.

mõne teise kliendiga, kellele 
hinnapakkumine on tehtud kättesaadavaks.
Nimetatud meetmetes täpsustatakse, et 
nende eesmärk on suurendada 
jaeinvestorite tegevuse läbipaistvust, ning 
määratakse kindlaks instrumentide 
klassid vastavalt väärtpaberiklassile, 
mahule ja likviidsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades, mida kujutab 
endast mõistlik äriline alus 
hinnapakkumiste avaldamiseks, nagu 
osutatud artikli 17 lõikes 5.

3. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades, mida kujutab 
endast mõistlik äriline alus 
hinnapakkumiste avaldamiseks, nagu 
osutatud artikli 17 lõikes 5.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastavalt artiklile 
41 delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades, mida kujutab 
endast mõistlik äriline alus 
hinnapakkumiste avaldamiseks, nagu 
osutatud artikli 17 lõikes 5.

3. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmeid, täpsustades, mida kujutab 
endast mõistlik äriline alus 
hinnapakkumiste avaldamiseks, nagu 
osutatud artikli 17 lõikes 5.
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Or. en

Selgitus

Selle valdkonna õigusakte on vaja täiendada, et tõhusalt kohaldada artikli ülejäänud osa.

Muudatusettepanek 456
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile …1

Esimeses lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on delegeeritud komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14.
__________________
1 Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
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mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 458
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

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

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu. Teave tehakse kõigile äri- ja 
avaliku sektori osapooltele kättesaadavaks 
tasuta 15 minuti jooksul pärast tehingu 
avaldamist.

Or. en

Selgitus

Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks mõistlikul ärilisel alusel sedavõrd reaalajas, kui see 
on tehniliselt võimalik.

Muudatusettepanek 460
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 



PE489.477v01-00 90/188 AM\901886ET.doc

ET

hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

hinnad ning sõlmimise ajad sedavõrd 
reaalajas, kui see on tehniliselt võimalik. 
See teave avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või klientide nimel tehinguid 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide või 
muude sarnaste finantsinstrumentidega, 
mis on lubatud kauplemisele reguleeritud 
turul või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu sedavõrd reaalajas, kui see on 
tehniliselt võimalik. Elektroonilise 
kauplemise puhul ei ole tehingujärgse 
teabe kättesaadavaks tegemise viitaeg 
pikem kui kahekordne tehingu 
teostamiseks kuluv aeg.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Sylvie Goulard

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

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 6 kohaselt vastu võetud nõuetele. 
Juhul kui artikli 6 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate aktsia-, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide tehingute kategooriate 
puhul ette aruandluse edasilükkamise, 
kohaldatakse seda võimalust ka nende 
tehingute suhtes, mis toimuvad väljaspool 
reguleeritud turge, mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme ja organiseeritud 
kauplemissüsteeme.

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 6 kohaselt vastu võetud nõuetele. 
Juhul kui artikli 6 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate aktsia-, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide tehingute kategooriate 
puhul ette aruandluse edasilükkamise, 
kohaldatakse seda võimalust ka nende 
tehingute suhtes, mis toimuvad väljaspool 
reguleeritud turge ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 6 kohaselt vastu võetud nõuetele. 
Juhul kui artikli 6 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate aktsia-, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide tehingute kategooriate 
puhul ette aruandluse edasilükkamise, 
kohaldatakse seda võimalust ka nende 
tehingute suhtes, mis toimuvad väljaspool 
reguleeritud turge, mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme ja organiseeritud 
kauplemissüsteeme.

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 6 kohaselt vastu võetud nõuetele. 
Juhul kui artikli 6 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate aktsia-, 
hoidmistunnistuste, börsil kaubeldavate 
fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide tehingute kategooriate 
puhul ette aruandluse edasilükkamise, 
kohaldatakse seda võimalust ka nende 
tehingute suhtes, mis toimuvad väljaspool 
reguleeritud turge ja mitmepoolseid 
kauplemissüsteeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 464
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikliga 41 võib komisjon 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades järgneva:

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on otstarbekam anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 465
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) märgid, millega tähistatakse ja 
eristatakse sõltuvalt nende olemusest eri 
liiki tehinguid, sealhulgas börsivälised 
tehingud.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 467
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA määrab kindlaks põhimõtted 
ja kriteeriumid, mille alusel tehakse 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustajate kasutamist käsitlevatest 
lõike 1 sätetest erand nendele 
investeerimisühingutele, kes teevad 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude finantsinstrumentidega suhteliselt 
väikses mahus tehinguid. Sellisteks 
juhtudeks kehtestab ESMA 
investeerimisühingu enda 
avaldamissüsteemide kaudu avaldatava 
teabe sisu ja vormi kohta kindlad nõuded.

Or. en

Selgitus

Väikestel vahendajatel, kelle finantsinstrumentide ning artiklites 19 ja 20 osutatud toodetega 
tehtavate tehingute maht on tõendatult väike, oleks ebaproportsionaalselt suured jooksvad 
kulud, et täita tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja kaudu tehingujärgse teabe 
avaldamise kehtestatud korda. Seepärast tehakse nende suhtes ESMA kehtestatud põhimõtete 
ja kriteeriumide alusel erand, mis võimaldab kasutada oma avaldamissüsteeme. Selline 
korraldus ei häiriks tehingujärgse teabe avaldamise korda.
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Muudatusettepanek 468
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA määrab kindlaks põhimõtted 
ja kriteeriumid, mille alusel tehakse 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse
avalikustajate kasutamist käsitlevatest 
lõike 1 sätetest erand nendele 
investeerimisühingutele, kes teevad 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude finantsinstrumentidega suhteliselt 
väikses mahus tehinguid. Sellisteks 
juhtudeks kehtestab ESMA 
investeerimisühingu enda 
avaldamissüsteemide kaudu avaldatava 
teabe sisu ja vormi kohta kindlad nõuded.

Or. en

Selgitus

Väikestel vahendajatel, kelle finantsinstrumentide ning artiklites 19 ja 20 osutatud toodetega 
tehtavate tehingute maht on tõendatult väike, oleks väga tõenäoliselt ebaproportsionaalselt 
suured jooksvad kulud, et täita tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja kaudu 
tehingujärgse teabe avaldamise kehtestatud korda. Seepärast tehakse nende suhtes ESMA 
kehtestatud põhimõtete ja kriteeriumide alusel erand, mis võimaldab kasutada oma 
avaldamissüsteeme.

Muudatusettepanek 469
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
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finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, avalikustavad nende 
tehingute mahud ja hinnad ning sõlmimise 
ajad. See teave avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul ja mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, avalikustavad nende 
tehingute mahud ja hinnad ning sõlmimise 
ajad. See teave avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.
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kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 471
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul või 
millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Börsivälised tuletisinstrumendid, mida küll ei kliirita, kuid millest antakse 
kauplemisteabehoidlatele teada, ei ole selleks, et hindade avaldamisest mingit kasu oleks, 
piisavad standardsed. Topeltaruannete vältimiseks vt ka finantsinstrumentide turgude 
direktiivi põhjendust 29.

Muudatusettepanek 472
Markus Ferber



AM\901886ET.doc 97/188 PE489.477v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 9 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
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kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Tehingueelset ja -järgset läbipaistvust käsitlevad nõuded ei ole finantsinstrumentide puhul, 
mille kohta on avaldatud prospekt, proportsionaalsed, sest kuna nende instrumentidega võib 
isegi väike krediidiasutus väga piiratud (ja mitte reguleeritud) turgudel kaubelda, on 
läbipaistvuse kasutegur krediidiasutuse koormust arvestades väga väike ning tegelikku 
rakendamist ei saaks tagada, sest seda teavet alati ei ole.

Muudatusettepanek 474
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega,
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud turul 
või millega kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega,
mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 
osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, avalikustavad nende tehingute 
mahud ja hinnad ning sõlmimise ajad. See 
teave avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.
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Avaldamiskohustust ei kohaldata 
tehingute suhtes, mida mittefinantssektori 
vastaspool teeb tuletisinstrumentidega ja 
mis vähendavad objektiivselt mõõdetavaid 
riske, mis on otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevuse või äritegevuse 
rahastamisega.

Or. en

Selgitus

Tuletisinstrumendid, mida kasutavad äriühingud, on mõeldud äritegevusega seotud riskide 
paindlikuks ja tõhusaks maandamiseks. Muudatusettepanekuga soovitakse nendele 
tehingutele läbipaistvusnõuetest erand teha, sest selliste spetsiifiliste tehingute avaldamine 
tekitaks tõenäoliselt konfidentsiaalsusprobleeme.

Muudatusettepanek 475
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu sedavõrd reaalajas, kui see on 
tehniliselt võimalik. Elektroonilise 
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kauplemise puhul ei ole tehingujärgne 
teabe kättesaadav kauem kui 
ajavahemikul, mis on kaks korda pikem 
kui tehingu teostamiseks kuluv 
latentsusaeg.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega, 
mis on kliirimiskõlblikud või millest on 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 6 kohaselt teatatud 
kauplemisteabehoidlale või mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on direktiivi 2003/71/EÜ kohaselt 
prospekt avaldatud, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või millega 
kaubeldakse mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, kui 
vastava tehingu suhtes kohaldatakse 
kohustuslikku kliirimist, avalikustavad 
nende tehingute mahud ja hinnad ning 
sõlmimise ajad, kui tehing on seotud 
likviidse finantsinstrumendiga ning 
tehing on tavalise turumahuga või sellest 
väiksem. See teave avalikustatakse 
tunnustatud kauplemisteabearuandluse 
avalikustaja kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 10 kohaselt vastu võetud nõuetele.
Juhul kui artikli 10 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate võlakirja-, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
tehingute kategooriate puhul ette 
aruandluse edasilükkamise, kohaldatakse 
seda võimalust ka nende tehingute suhtes, 
mis toimuvad väljaspool reguleeritud turge,
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme.

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 10 kohaselt vastu võetud nõuetele.
Juhul kui artikli 10 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate võlakirja-, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
tehingute kategooriate puhul ette 
aruandluse edasilükkamise, kohaldatakse 
seda võimalust ka nende tehingute suhtes, 
mis toimuvad väljaspool reguleeritud turge
või mitmepoolseid kauplemissüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 10 kohaselt vastu võetud nõuetele.
Juhul kui artikli 10 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate võlakirja-, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
tehingute kategooriate puhul ette 
aruandluse edasilükkamise, kohaldatakse 
seda võimalust ka nende tehingute suhtes, 
mis toimuvad väljaspool reguleeritud turge,
mitmepoolseid kauplemissüsteeme ja 
organiseeritud kauplemissüsteeme.

2. Vastavalt lõikele 1 avaldatav teave ja 
selle avaldamise tähtajad peavad vastama 
artikli 10 kohaselt vastu võetud nõuetele.
Juhul kui artikli 10 alusel vastu võetud 
meetmed näevad teatavate võlakirja-, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
tehingute kategooriate puhul ette 
aruandluse edasilükkamise, kohaldatakse 
seda võimalust ka nende tehingute suhtes, 
mis toimuvad väljaspool reguleeritud turge
või mitmepoolseid kauplemissüsteeme.

Or. en



PE489.477v01-00 102/188 AM\901886ET.doc

ET

Muudatusettepanek 479
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevad asutused võivad anda 
investeerimisühingutele vastavalt artiklile 
10 loa avaldamise edasilükkamiseks.

Or. en

Selgitus

Et eri kauplemiskohtadele kehtiksid võrdsed konkurentsitingimused, peaks ka oma arvel või 
klientide nimel tegutsevatel investeerimisühingutel olema investeerimisühingute või 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi käitavate turu 
korraldajatega võrdsetel alustel võimalik taotleda erandi kohaldamist või avaldamise edasi 
lükkamist. See on oluline, sest kui kauplemine toimub ainult börsiväliselt, võivad erandite 
kohaldamist ja avaldamise edasilükkamist taotleda ainult investeerimisühingud.

Muudatusettepanek 480
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas artikliga 41 võib komisjon 
võtta delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades järgneva:

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

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on otstarbekam anda see ülesanne ESMA-le.
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Muudatusettepanek 481
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 482
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ESMA määrab kindlaks põhimõtted 
ja kriteeriumid, mille alusel tehakse 
investeerimisühingutele, kes teevad 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega suhteliselt väikses 
mahus tehinguid, tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
kasutamist käsitlevatest lõike 1 sätetest 
erand. Sellisteks juhtudeks kehtestab 
ESMA investeerimisühingu enda 
avaldamissüsteemide kaudu avaldatava 
teabe sisu ja vormi kohta kindlad nõuded.

Or. en
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Muudatusettepanek 483
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. ESMA määrab kindlaks põhimõtted 
ja kriteeriumid, mille alusel tehakse 
investeerimisühingutele, kes teevad 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodete, saastekvootide ning 
tuletisinstrumentidega suhteliselt väikses 
mahus tehinguid, tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustajate 
kasutamist käsitlevatest lõike 1 sätetest 
erand. Sellisteks juhtudeks kehtestab 
ESMA investeerimisühingu enda 
avaldamissüsteemide kaudu avaldatava 
teabe sisu ja vormi kohta kindlad nõuded.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 lõiget 3 a.

Muudatusettepanek 484
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldaja säilitab 
asjakohaseid andmeid kõigi nende 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
finantsinstrumentide tellimuste kohta 
vähemalt viie aasta jooksul, pädevale 
asutusele kättesaadavana. Need andmed 
peavad sisaldama kõiki artikli 23 lõigetes 1 
ja 2 sätestatud otstarbel vajalikke 

2. Reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi korraldaja säilitab 
asjakohaseid andmeid kõigi nende 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
finantsinstrumentide tellimuste kohta 
vähemalt viie aasta jooksul, pädevale 
asutusele kättesaadavana. Need andmed 
peavad sisaldama kõiki artikli 23 lõigetes 1 
ja 2 sätestatud otstarbel vajalikke 
üksikasju. ESMA soodustab ja 
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üksikasju. ESMA soodustab ja 
koordineerib pädevate asutuste juurdepääsu 
teabele vastavalt käesoleva lõike sätetele.

koordineerib pädevate asutuste juurdepääsu 
teabele vastavalt käesoleva lõike sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldaja säilitab 
asjakohaseid andmeid kõigi nende 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
finantsinstrumentide tellimuste kohta 
vähemalt viie aasta jooksul, pädevale 
asutusele kättesaadavana. Need andmed 
peavad sisaldama kõiki artikli 23 lõigetes 1 
ja 2 sätestatud otstarbel vajalikke 
üksikasju. ESMA soodustab ja 
koordineerib pädevate asutuste juurdepääsu 
teabele vastavalt käesoleva lõike sätetele.

2. Reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldaja säilitab 
asjakohaseid andmeid kõigi nende 
süsteemide kaudu reklaamitavate 
finantsinstrumentide tellimuste kohta 
vähemalt viie aasta jooksul, pädevale 
asutusele kättesaadavana. Need andmed 
peavad sisaldama kõiki artikli 23 lõigetes 1 
ja 3 sätestatud otstarbel vajalikke 
üksikasju. ESMA soodustab ja 
koordineerib pädevate asutuste juurdepääsu 
teabele vastavalt käesoleva lõike sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantsinstrumentidega tehinguid 
sooritavad investeerimisühingud edastavad 
nende tehingute üksikasjad pädevale 
asutusele nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.

1. Finantsinstrumentidega tehinguid 
sooritavad investeerimisühingud edastavad 
nende tehingute üksikasjad pädevale 
asutusele nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt järgmise tööpäeva lõpuks.
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Pädevad asutused kehtestavad kooskõlas 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artikliga 89 vajaliku korra 
tagamaks, et selle teabe saaks ka 
kõnealuste finantsinstrumentide likviidsuse 
seisukohast kõige kohasema turu pädev 
asutus.

Pädevad asutused kehtestavad kooskõlas 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artikliga 89 vajaliku korra 
tagamaks, et selle teabe saaks ka ESMA ja
kõnealuste finantsinstrumentide likviidsuse 
seisukohast kõige kohasema turu pädev 
asutus.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
finantsinstrumentide suhtes, mille väärtus 
ei sõltu kauplemisele lubatud või 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldava 
finantsinstrumendi väärtusest, ning 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei 
mõjuta või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 
lubatud või millega kaubeldakse 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Investeerimisühingud peavad teatama ka börsivälistest tehingutest.

Muudatusettepanek 488
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
finantsinstrumentide suhtes, mille väärtus 
ei sõltu kauplemisele lubatud või 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldava 
finantsinstrumendi väärtusest, ning 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei 
mõjuta või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 
lubatud või millega kaubeldakse 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 489
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
finantsinstrumentide suhtes, mille väärtus 
ei sõltu kauplemisele lubatud või 
mitmepoolses või organiseeritud
kauplemissüsteemis kaubeldava 
finantsinstrumendi väärtusest, ning 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei mõjuta 
või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, finantsinstrumentide 
suhtes, mille väärtus ei sõltu kauplemisele 
lubatud või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis kaubeldava 
finantsinstrumendi väärtusest, ning 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei mõjuta 
või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 
lubatud või millega kaubeldakse 
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lubatud või millega kaubeldakse 
mitmepoolses või organiseeritud
kauplemissüsteemis.

mitmepoolses kauplemissüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
finantsinstrumentide suhtes, mille väärtus
ei sõltu kauplemisele lubatud või 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis kaubeldava 
finantsinstrumendi väärtusest, ning 
finantsinstrumentide suhtes, mis ei mõjuta 
või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 
lubatud või millega kaubeldakse 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis.

2. Lõikes 1 sätestatud kohustust ei 
kohaldata finantsinstrumentide suhtes, 
mida ei ole kauplemisele lubatud ning 
millega ei kaubelda mitmepoolses ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
finantsinstrumentide suhtes, mille väärtus 
ei sõltu reguleeritud turul kauplemisele 
lubatud või mitmepoolses või 
organiseeritud kauplemissüsteemis 
kaubeldava finantsinstrumendi väärtusest, 
ning finantsinstrumentide suhtes, mis ei 
mõjuta või tõenäoliselt ei mõjuta 
finantsinstrumenti, mis on kauplemisele 
lubatud või millega kaubeldakse 
mitmepoolses või organiseeritud 
kauplemissüsteemis.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
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sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

Or. en

Selgitus

Kuna selliste üksikasjalike andmete lisamine tekitaks reguleerijatele ülemäärase koormuse, 
peaksid investeerimisühingud ise seda teavet sobival kujul säilitama, et võimaliku 
kuritarvituse uurimisel oleks neil võimalik kindlaks teha konkreetse tehingu sooritanud isik 
või tehinguni viinud algoritm.

Muudatusettepanek 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide
liiki, varade klassi, nimetusi ja arvu, 
tehingute kogust, nende sõlmimise 
kuupäevi ja kellaaegu, tehingute hindu, 
klientide, kelle nimel investeerimisühing 
tehingud sõlmis, identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
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investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

Or. en

Selgitus

Et kõigis kauplemiskohtades oleks võimalik kohaldada ühesuguseid positsioonide piiranguid, 
tuleks tehingud, mis ei ole seotud aluseks oleva äritegevuse riskiga, tähistada ning neist tuleks 
ühtsel ja võrreldaval kujul ESMA hallatavale kesksele süsteemile teada anda. Süsteemis 
olevate andmete alusel on pädevatel asutustel võimalik lisapositsioonide moodustamisele, mis 
ei ole mõeldud riskide maandamiseks, ajutisi piiranguid kehtestada. See aitab pädevatel 
asutustel ka suuri ja süsteemseid riske jälgida ja maandada.

Muudatusettepanek 493
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul,
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, 
peavad aruanded sisaldama ka andmeid 

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul ega
mitmepoolses kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
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tehingute liikide tuvastamiseks kooskõlas 
artikli 19 lõike 3 punktiga a ja artikli 20 
lõike 3 punktiga a vastuvõetavate 
meetmetega.

lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate algoritmide ja nende 
algoritmide kasutamise kohta otsuse 
teinud isiku identifitseerimisandmeid ning 
kõnealuste investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

Or. en

Selgitus

Reguleerijate huvi on kindlaks teha füüsiline või juriidiline isik, kes tehingu sooritamise 
otsuse tegi. Kuna klientidel on võimalik kindlaks määrata, millist algoritmi 
investeerimisühing peaks kliendi eesmärkide saavutamiseks kasutama, või jätta parima 
lahenduse saavutamist võimaldava algoritmi valimine investeerimisühingu otsustada, on 
reguleerijate huvi teada, milline isik algoritmi üle otsustas.
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Muudatusettepanek 495
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide 
nimetusi ja arvu, tehingute kogust, nende 
sõlmimise kuupäevi ja kellaaegu, tehingute 
hindu, klientide, kelle nimel 
investeerimisühing tehingud sõlmis, 
identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Tehingute puhul, 
mis ei toimunud reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ega 
organiseeritud kauplemissüsteemis, peavad 
aruanded sisaldama ka andmeid tehingute 
liikide tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 
lõike 3 punktiga a ja artikli 20 lõike 3 
punktiga a vastuvõetavate meetmetega.

3. Aruanded peavad sisaldama eelkõige 
ostetud või müüdud finantsinstrumentide
liiki, varade klassi, nimetusi ja arvu, 
tehingute kogust, nende sõlmimise 
kuupäevi ja kellaaegu, tehingute hindu, 
klientide, kelle nimel investeerimisühing 
tehingud sõlmis, identifitseerimisandmeid, 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid ning kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmeid. Kauba 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute 
puhul peavad aruanded sisaldama ka 
seda, kas tehingud loetakse heas usus 
tehtud riskimaandustehinguteks. 
Tehingute puhul, mis ei toimunud 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis ega organiseeritud 
kauplemissüsteemis, peavad aruanded 
sisaldama ka andmeid tehingute liikide 
tuvastamiseks kooskõlas artikli 19 lõike 3 
punktiga a ja artikli 20 lõike 3 punktiga a 
vastuvõetavate meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Investeerimisühingud peavad oma 
registrites säilitama dokumendid, mida 
pädevatel asutusel on võimalik soovi 
korral kasutada ja mis sisaldavad nende 
klientide, kelle nimel investeerimisühing 
tehinguid on teinud, 
identifitseerimisandmeid ning 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmeid.

Or. en

Selgitus

Kuna selliste üksikasjalike andmete lisamine tekitaks reguleerijatele ülemäärase koormuse, 
peaksid investeerimisühingud ise seda teavet sobival kujul säilitama, et võimaliku 
kuritarvituse uurimisel oleks neil võimalik kindlaks teha konkreetse tehingu sooritanud isik 
või tehinguni viinud algoritm.

Muudatusettepanek 497
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Korraldusi edastavad 
investeerimisühingud peavad edastataval 
korraldusel ära näitama kõik lõigete 1 ja 3 
otstarbel vajalikud andmed. Selle asemel et 
märkida korraldusele klientide, kelle nimel 
investeerimisühing need tehingud edastab, 
identifitseerimisandmed ning 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmed, võib 
investeerimisühing teatada edastatud 
korraldusest ka lõikes 1 sätestatud nõuete 

4. Korraldusi edastavad 
investeerimisühingud peavad edastataval 
korraldusel ära näitama kõik lõigete 1 ja 3 
otstarbel vajalikud andmed. Selle asemel et 
märkida korraldusele lõppklientide, kelle 
nimel investeerimisühing need tehingud 
edastab, identifitseerimisandmed ning 
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmed, võib 
investeerimisühing teatada edastatud 
korraldusest ka lõikes 1 sätestatud nõuete 
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kohaselt. kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 498
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldaja edastab 
andmed oma platvormil kaubeldavate 
instrumentidega teostatud tehingute kohta, 
mis on sooritatud nende süsteemide kaudu 
ühingu poolt, kelle suhtes käesolevat 
määrust ei kohaldata, kooskõlas lõigetega 1 
ja 3.

5. Reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi korraldaja edastab 
andmed oma platvormil kaubeldavate 
instrumentidega teostatud tehingute kohta, 
mis on sooritatud nende süsteemide kaudu 
ühingu poolt, kelle suhtes käesolevat 
määrust ei kohaldata, kooskõlas lõigetega 1 
ja 3.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Klientide identifitseerimisandmete 
esitamisel vastavalt lõigetele 3 ja 4 
kasutab investeerimisühing 
i) 20 tähemärgist koosneva tärkkoodi 
kujul juriidilise isiku tunnust, mis on 
mõeldud juriidilistest isikutest klientide 
tuvastamiseks;
ii) ESMA väljatöötatud regulatiivsetele 
tehnilistele standarditele vastavat tunnust, 
mis on mõeldud füüsiliste isikute ja 
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selliste üksuste tuvastamiseks, kellele 
juriidilise isiku tunnust ei anta.
Selleks määravad kõik liikmesriigid 
kindlaks tunnuse, mille abil on võimalik 
tuvastada riigi kodanikke ja riigi 
territooriumil asutatud juriidilisi isikuid.
Liikmesriik määrab selle kindlaks 
vähemalt oma riigi tasandil, nii et igal 
kodanikul, kes selles liikmesriigis elab, ja 
igal juriidilisel isikul, kes selles 
liikmesriigis asub, on kordumatu tunnus.
Liikmesriikidel on õigus mis tahes riigi 
tasandil antud tunnus lõigete 1 ja 7 
kohaselt tehinguaruannetes teisele 
liikmesriigile esitada, ilma et see piiraks 
üksikisikute kaitset isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumist puudutavate kehtivate sätete 
[direktiiv 95/46/EÜ ja läbivaadatud 
tekstid] kohaldamist.
Iga liikmesriik tagab, et nende tunnuste 
abil on teistel liikmesriikidel võimalik kas 
kliendi isikuandmete (nime) edastamise 
abil ise või sellise mehhanismi kaudu, kus 
kliendi isikuandmed (nimi) esitatakse 
ilma asjaomasele investeerimisühingule 
spetsiaalse taotluse esitamiseta, klient 
kiiresti identifitseerida.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
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kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [6] teatatud 
kauplemisteabehoidlale, kel on 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
staatus, ning kui need aruanded sisaldavad 
kõiki lõigete 1 ja 3 kohaselt nõutavaid 
andmeid, loetakse lõikes 1 sätestatud 
investeerimisühingu kohustus täidetuks.

Or. en

Selgitus

Teabe topeltesitamist tuleks vältida ning võimalus kauplemisteabehoidlatele tunnustatud 
aruandlussüsteemi pakkuja staatus anda on seetõttu tervitatav.

Muudatusettepanek 501
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg või
mitmepoolne kauplemissüsteem, kelle 
süsteemide kaudu tehing teostati. Pädev 
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tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

asutus võib kiita tehinguteabe kõrvutamise
või aruandlussüsteemi, sealhulgas 
kooskõlas määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) VI jaotisega 
registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidla, heaks kui 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja.
Juhul kui reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või tunnustatud 
aruandlussüsteemi pakkuja annab 
tehingutest otse aru pädevale asutusele, 
võib investeerimisühingu lõikes 1 
sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
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pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [9] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 503
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 

6. Aruanded esitab pädevale asutusele kas 
investeerimisühing ise, tema nimel 
tegutsev tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja või reguleeritud turg, mitmepoolne 
kauplemissüsteem või organiseeritud 
kauplemissüsteem, kelle süsteemide kaudu 
tehing teostati. Pädev asutus võib kiita 
tehinguteabe kõrvutamise või 
aruandlussüsteemi, sealhulgas kooskõlas 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) VI jaotisega registreeritud või 
tunnustatud kauplemisteabehoidla, heaks 
kui tunnustatud aruandlussüsteemi 
pakkuja. Juhul kui reguleeritud turg, 
mitmepoolne kauplemissüsteem, 
organiseeritud kauplemissüsteem või 
tunnustatud aruandlussüsteemi pakkuja 
annab tehingutest otse aru pädevale 
asutusele, võib investeerimisühingu lõikes 
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1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, loetakse 
lõikes 1 sätestatud investeerimisühingu 
kohustus täidetuks.

1 sätestatud kohustuse täitmisest vabastada.
Juhul kui tehingutest on vastavalt määruse 
[ ] (Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artiklile [7] teatatud 
kauplemisteabehoidlale ning kui need 
aruanded sisaldavad kõiki lõigete 1 ja 3 
kohaselt nõutavaid andmeid, sh aruannete 
vormi ja sisu käsitlevaid regulatiivseid 
tehnilisi standardeid, ja kui neid on 
korrapäraselt lõikes 1 ettenähtud aja 
jooksul pädevale asutusele esitatud,
loetakse lõikes 1 sätestatud 
investeerimisühingu kohustus täidetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 7 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehingutest liidu tasandil aruandmiseks 
edastavad pädevad asutused kogu 
käesoleva artikli alusel saadud teabe 
ESMA määratud ühtsele süsteemile. 
Ühtse süsteemi kaudu on pädevatel 
asutustel pääseda ligi kogu sellele teabele, 
mis käesoleva artikli kohaselt on esitatud.

Or. en

Selgitus

Tehinguaruannete teave peaks olema pigem lihtsasti kättesaadav Euroopa tasandi ühtsest 
süsteemist, mille ESMA määrab kindlaks nii pea kui võimalik, ja see ei peaks olema vaid 
läbivaatamise − klausel, mida kohaldatakse kaks aastat pärast kavandatud turu 
kuritarvitamise tõkestamist käsitleva määruse jõustumist − võimalik tulemus. Peale selle 
peaks ESMA välja töötama regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks, kuidas tagada selle süsteemi ja pädevate asutuste vahel tõhus teabevahetus. (EKP 
ettepanek)
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Muudatusettepanek 505
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõigete 1 ja 3 kohaselt avaldamisele
kuuluva teabe andmestandardid ja -
formaadid, sealhulgas finantstehingutest 
teatamise meetodid ja süsteemid ning 
vastavate aruannete vormi ja sisu;

(a) lõigete 1 ja 3 kohaselt teatamisele
kuuluva teabe andmestandardid ja -
formaadid, sealhulgas finantstehingutest 
teatamise meetodid ja süsteemid ning 
vastavate aruannete vormi ja sisu;

Or. en

Selgitus

Lõigete 1 ja 3 kohaselt tuleb tehingutest teatada, mitte see teave avaldada.

Muudatusettepanek 506
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ostetavate või müüdavate 
finantsinstrumentide andmed, tehingute 
kogus, nende sõlmimise kuupäevad ja 
kellaajad, tehingute hinnad, teave ja 
üksikasjad kliendi tuvastamiseks, klientide, 
kelle nimel investeerimisühing tehingud 
sõlmis, identifitseerimisandmed,
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide 
identifitseerimisandmed, kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmed, tehingu 
sooritamise viis ning andmeväljad, mis on 
vajalikud tehinguaruannete töötlemiseks ja 
analüüsimiseks vastavalt lõikele 3.

(c) ostetavate või müüdavate 
finantsinstrumentide andmed, tehingute 
kogus, nende sõlmimise kuupäevad ja 
kellaajad, tehingute hinnad, teave ja 
üksikasjad kliendi tuvastamiseks, klientide, 
kelle nimel investeerimisühing tehingud 
sõlmis, identifitseerimisandmed, 
kõnealuste investeerimisühingute 
identifitseerimisandmed, tehingu 
sooritamise viis ning andmeväljad, mis on 
vajalikud tehinguaruannete töötlemiseks ja 
analüüsimiseks vastavalt lõikele 3.
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Or. en

Selgitus

Kuna selliste üksikasjalike andmete lisamine tekitaks reguleerijatele ülemäärase koormuse, 
peaksid investeerimisühingud ise seda teavet sobival kujul säilitama, et võimaliku 
kuritarvituse uurimisel oleks neil võimalik kindlaks teha konkreetse tehingu sooritanud isik 
või tehinguni viinud algoritm.

Muudatusettepanek 507
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) ostetavate või müüdavate 
finantsinstrumentide andmed, tehingute 
kogus, nende sõlmimise kuupäevad ja 
kellaajad, tehingute hinnad, teave ja 
üksikasjad kliendi tuvastamiseks, klientide, 
kelle nimel investeerimisühing tehingud 
sõlmis, identifitseerimisandmed,
investeerimisühingus investeerimisotsuse 
vastuvõtmise ja tehingu sooritamise eest 
vastutavate isikute ja arvutialgoritmide
identifitseerimisandmed, kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmed, tehingu 
sooritamise viis ning andmeväljad, mis on 
vajalikud tehinguaruannete töötlemiseks ja 
analüüsimiseks vastavalt lõikele 3.

(c) ostetavate või müüdavate 
finantsinstrumentide andmed, tehingute 
kogus, nende sõlmimise kuupäevad ja 
kellaajad, tehingute hinnad, teave ja 
üksikasjad kliendi tuvastamiseks, klientide, 
kelle nimel investeerimisühing tehingud 
sõlmis, identifitseerimisandmed, 
investeerimisotsuse vastuvõtmise ja 
tehingu sooritamise eest vastutavate
algoritmide ja ende algoritmide 
kasutamise kohta otsuse teinud isiku
identifitseerimisandmed, kõnealuste 
investeerimisühingute 
identifitseerimisandmed, tehingu 
sooritamise viis ning andmeväljad, mis on 
vajalikud tehinguaruannete töötlemiseks ja 
analüüsimiseks vastavalt lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Reguleerijate huvi on kindlaks teha füüsiline või juriidiline isik, kes tehingu sooritamise 
otsuse tegi. Kuna klientidel on võimalik kindlaks määrata, millist algoritmi 
investeerimisühing peaks kliendi eesmärkide saavutamiseks kasutama, või jätta parima 
lahenduse saavutamist võimaldava algoritmi valimine investeerimisühingu otsustada, on 
reguleerijate huvi teada, milline isik algoritmi üle otsustas.
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Muudatusettepanek 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lõikes 7 osutatud ühtse süsteemi 
toimimine ning süsteemi ja pädevate 
asutuste vahel toimuva teabevahetuse 
kord.

Or. en

Selgitus

Tehinguaruannete teave peaks olema pigem lihtsasti kättesaadav Euroopa tasandi ühtsest 
süsteemist, mille ESMA määrab kindlaks nii pea kui võimalik, ja see ei peaks olema vaid 
läbivaatamise − klausel, mida kohaldatakse kaks aastat pärast kavandatud turu 
kuritarvitamise tõkestamist käsitleva määruse jõustumist − võimalik tulemus. Peale selle 
peaks ESMA välja töötama regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks, kuidas tagada selle süsteemi ja pädevate asutuste vahel tõhus teabevahetus. (EKP 
ettepanek)

Muudatusettepanek 509
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kriteeriumid, millega määratletakse 
kaupadega seotud ja heas usus tehtud 
riskimaandustehingud, ning dokumendid, 
mille abil on investeerimisühingud 
kohustatud tõendama, et tehingud 
vastavad määratletud kriteeriumidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 510
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) tingimused, mille alusel liikmesriigid 
peavad oma riigis tunnused välja töötama, 
neid eraldama ja haldama, ning 
tingimused, mille alusel 
investeerimisühinguid neid liikmesriigi 
tasandi tunnuseid selleks, et lõike 1 
kohastes tehinguaruannetes vastavalt 
lõigetele 3 ja 5 klientide 
identifitseerimisandmed esitada, 
kasutavad;

Or. en

Muudatusettepanek 511
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) kord, mille liikmesriigid peavad 
kehtestama ja mille eesmärk on tagada, et 
süsteemi kaudu, mis dekodeerib 
liikmesriigi tasandi klientide tunnuskoodi 
ilma asjaomasele investeerimisühingule 
spetsiaalse taotluse esitamiseta, pääsevad 
kõik liikmesriigid investeerimisühingu 
klientide isikuandmetele (nimele) ligi;

Or. en

Muudatusettepanek 512
Olle Schmidt
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fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…].

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 
[…]. Standardite eelnõu puhul võetakse 
arvesse, et need peavad olema kooskõlas 
kohustuste ja regulatiivsete tehniliste 
standarditega, mis on välja töötatud 
[…/… Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 9 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kulude kokkuhoidmiseks ja süsteemse riski jälgimiseks on oluline, et järelevalveasutustele 
finantsinstrumentide turgude direktiivis ja Euroopa turu infrastruktuuri määruses seatud 
aruandluskohustused oleksid üksteisega kooskõlas.

Muudatusettepanek 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldavad investeerimisühingute 
tegevust kooskõlas artikliga 21 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib astuda samme selle 
nimel, et pakkuda välja muudatusi, 
sealhulgas sätestades tehingud, mille kohta 
tuleb teave edastada pädevate asutuste 
asemel ESMA poolt määratud süsteemile, 
mis võimaldab asjaomastel pädevatel 

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ning lõikes 7 osutatud 
ühtse süsteemi ja nende vahel vahetatavate 
tehinguaruannete sisu ja vorm võimaldavad 
investeerimisühingute tegevust kooskõlas 
artikliga 21 igakülgselt jälgida. Komisjon 
võib astuda samme selle nimel, et pakkuda 
välja muudatusi, sealhulgas sätestades 
tehingud, mille kohta tuleb teave edastada 
pädevate asutuste asemel ainult lõikes 7 
osutatud ühtsele süsteemile.
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asutustel kogu käesoleva artikli alusel 
esitatud teabele juurde pääseda.

Or. en

Selgitus

Tehinguaruannete teave peaks olema pigem lihtsasti kättesaadav Euroopa tasandi ühtsest 
süsteemist, mille ESMA määrab kindlaks nii pea kui võimalik, ja see ei peaks olema vaid 
läbivaatamise − klausel, mida kohaldatakse kaks aastat pärast kavandatud turu 
kuritarvitamise tõkestamist käsitleva määruse jõustumist − võimalik tulemus. Peale selle 
peaks ESMA välja töötama regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, millega määratakse 
kindlaks, kuidas tagada selle süsteemi ja pädevate asutuste vahel tõhus teabevahetus. (EKP 
ettepanek)

Muudatusettepanek 514
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldavad investeerimisühingute 
tegevust kooskõlas artikliga 21 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib astuda samme selle 
nimel, et pakkuda välja muudatusi, 
sealhulgas sätestades tehingud, mille kohta 
tuleb teave edastada pädevate asutuste 
asemel ESMA poolt määratud süsteemile, 
mis võimaldab asjaomastel pädevatel 
asutustel kogu käesoleva artikli alusel 
esitatud teabele juurde pääseda.

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, milline on olnud 
koostoime määruse [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] tulenevate 
asjaomaste aruandluskohustustega, ja 
selle kohta, kas pädevatele asutustele 
laekuvate ja nende vahel vahetatavate 
tehinguaruannete sisu ja vorm võimaldavad 
investeerimisühingute tegevust kooskõlas
käesoleva määruse artikliga 21 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib astuda samme selle 
nimel, et pakkuda välja muudatusi, 
sealhulgas sätestades tehingud, mille kohta 
tuleb teave edastada pädevate asutuste 
asemel ESMA poolt määratud süsteemile, 
mis võimaldab asjaomastel pädevatel 
asutustel kogu käesoleva artikli alusel 
esitatud teabele juurde pääseda.

Or. en
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Muudatusettepanek 515
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldavad investeerimisühingute 
tegevust kooskõlas artikliga 21 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib astuda samme selle 
nimel, et pakkuda välja muudatusi, 
sealhulgas sätestades tehingud, mille kohta 
tuleb teave edastada pädevate asutuste 
asemel ESMA poolt määratud süsteemile, 
mis võimaldab asjaomastel pädevatel 
asutustel kogu käesoleva artikli alusel 
esitatud teabele juurde pääseda.

9. Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, milline on olnud 
koostoime Euroopa turu infrastruktuuri 
määrusest [ …/…Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] tulenevate 
asjaomaste aruandluskohustustega, ja 
selle kohta, kas pädevatele asutustele 
laekuvate ja nende vahel vahetatavate 
tehinguaruannete sisu ja vorm võimaldavad 
investeerimisühingute tegevust kooskõlas 
artikliga 21 igakülgselt jälgida. Komisjon 
võib astuda samme selle nimel, et pakkuda 
välja muudatusi, sealhulgas sätestades 
tehingud, mille kohta tuleb teave edastada 
pädevate asutuste asemel ESMA poolt 
määratud süsteemile, mis võimaldab 
asjaomastel pädevatel asutustel kogu 
käesoleva artikli alusel esitatud teabele 
juurde pääseda.

Or. en

Selgitus

Kulude kokkuhoidmiseks ja süsteemse riski jälgimiseks on oluline, et järelevalveasutustele 
finantsinstrumentide turgude direktiivis ja Euroopa turu infrastruktuuri määruses seatud 
aruandluskohustused oleksid üksteisega kooskõlas.

Muudatusettepanek 516
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et vältida sama teabe topeltesitamist, ei 
ole määruse [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] kohaselt 
registreeritud või tunnustatud 
kauplemisteabehoidlale asjakohaste 
instrumentide kohta esitatud aruandeid, 
mis sisaldavad kogu tehinguaruandluseks 
vajalikku teavet, vaja pädevatele 
asutustele esitada, vaid 
kauplemisteabehoidla peaks need ise 
pädevale asutusele edastama. Määrust 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
tuleks vastavalt sellele muuta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst on võetud finantsinstrumentide turgude direktiivi põhjendusest 29. 
Et tegemist on olulise aspektiga, tuleks seda käesolevas artiklis korrata.

Muudatusettepanek 517
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Täiendavad aruandluskohustused

Krediidiasutused ja investeerimisühingud 
esitavad vähemalt koondaruandena 
aruanded repolepingute, väärtpaberite 
laenuks andmise ja kõikide koormatiste 
või tagastamisnõuete kohta. Repolepingud 
peaks aruandes kajastuma laenuks 
andmise tehingute, mitte müügi- ja 
tagasiostu tehingutena. Kõnealune teave 
tuleks edastada kauplemisteabehoidlale 
või väärtpaberite keskdepositooriumile, et 
sellele oleks muu hulgas juurdepääs 
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EBA-l, ESMA-l, asjaomastel pädevatel 
asutustel, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogul ja asjaomastel keskpankadel 
ning Euroopa Keskpankade Süsteemil. 
Likvideerimismenetluste korral puudub 
registreerimata tagastamisnõuetel 
õiguslik mõju.

Or. en

Selgitus

Finantskriis näitas, et väärtpaberite laenuks andmisest ja tagasi ostmisest tuleneva vastutuse 
ja tulenevate kohustuste osas puudub selgus. Samuti oli sellel oma osa süsteemse riski ja 
investoritele põhjustatud kahju tekkimisel. See vastab neljanda kapitalinõuete direktiivi 
ettepanekutele.

Muudatusettepanek 518
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Kohustus teha tehinguid 

reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes 
kauplemissüsteemides 

1. Investeerimisühing teeb kõik oma 
tehingud reguleeritud turul või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis, v.a 
juhul kui tehing
(a) on ühekordne,
(b) on ebakorrapärane,
(c) sooritatakse professionaalsete 
vastaspooltega,
(d) moodustab 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 519
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Kohustus esitada instrumentide 

põhiandmed
1. Artiklis 21 osutatud tehinguaruandluse 
eesmärgil esitavad kauplemiskohad, kus 
kaubeldakse instrumentidega, mis on 
lubatud kauplemisele reguleeritud 
turgudel või millega kaubeldakse 
mitmepoolses kauplemissüsteemis [või 
organiseeritud kauplemissüsteemis], 
ESMA-le ja pädevatele asutustele 
korrapäraselt nende instrumentide kohta 
põhiandmed. Need andmed esitatakse 
ESMA-le ja pädevatele asutustele enne 
konkreetse instrumendiga kauplemise 
algust. ESMA ja pädevad asutused 
tagavad, et muude instrumentide kohta 
esitavad neile põhiandmed 
kaubandusassotsiatsioonid või muud 
seesugused organid, kes instrumentide 
põhiandmeid koguvad ja levitavad.
2. Lõikes 1 osutatud kohustust 
kohaldatakse ainult artikli 23 lõikes 2 
nimetatud finantsinstrumentide suhtes. 
Seda ei kohaldata ühegi muu instrumendi 
suhtes.
3. Andmete õigsuse tagamiseks tuleb 
lõikes 1 osutatud põhiandmeid vajaduse 
korral ajakohastada.
4. Et pädevatel asutustel oleks võimalik 
vastavalt artiklile 21 kontrollida, kas 
investeerimisühingud käituvad ausalt, 
õiglaselt ja professionaalselt ning turu 
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ausameelsust edendaval viisil, kehtestavad 
ESMA ja pädevad asutused korra, millega 
tagatakse, et
(a) ESMA-le ja pädevatele asutustele 
esitatakse lõikes 1 osutatud instrumentide 
põhiandmed;
(b) esitatud andmete kvaliteet on artiklis 
21 osutatud aruandluskohustuse 
täitmiseks sobiv;
(c) pädevate asutuste vahel toimub lõike 1 
kohaselt saadud instrumentide 
põhiandmete tõhus vahetus.
5. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, määrates kindlaks 
alljärgneva:
(a) lõikes 1 osutatud instrumentide 
põhiandmete standardid ja vormid, sh 
meetodid ja korra esialgsete ja 
ajakohastatud andmete esitamiseks 
ESMA-le ja pädevatele asutustele ning 
andmete vormi ja sisu;
(b) meetmed ja tingimused, mis on 
vajalikud seoses ESMA ja pädevate 
asutuste kehtestatud korraga vastavalt 
lõikele 4.
ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.”

Or. en

Muudatusettepanek 520
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel,
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel
või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides

Or. en

Muudatusettepanek 521
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel,
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel
või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides

Or. en

Muudatusettepanek 522
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel,
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides

Kohustus kaubelda reguleeritud turgudel
või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
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the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Muudatusettepanek 523
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], ega tehingud, 
mille on teinud pensionifondid, nagu on 
sätestatud määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklis 71,
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

Or. en

Selgitus

Euroopa turu infrastruktuuri määruses pensionifondidele tehtud ajutine erand peaks 
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sisalduma ka finantsinstrumentide turgude direktiivis.

Muudatusettepanek 524
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], ega tehingud, 
mille teinud pensionifondid, nagu on 
sätestatud määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklis 71,
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

Or. en

Selgitus

Euroopa turu infrastruktuuri määruses pensionifondidele tehtud erand peaks sisalduma ka 
finantsinstrumentide turgude direktiivis.



PE489.477v01-00 134/188 AM\901886ET.doc

ET

Muudatusettepanek 525
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [10 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [10 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artiklis [3], tuletisinstrumentidega, 
mis kuuluvad tuletisinstrumentide klassi, 
mille suhtes kohaldatakse artiklis 26 
sätestatud menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

Or. en

Muudatusettepanek 526
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 

1. Finantssektori vastaspooled, nagu 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes 
vastavad määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
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punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu määratletud artikli 2 
lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ]
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], ega tehingud, 
mille on määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli 68 lõike 1 
punktis a osutatud ajavahemikuks 
sõlminud pensionifondid, nagu on 
sätestatud määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklis 71,
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 26 sätestatud 
menetluse kohast kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet ja mis on loetletud 
artiklis 27 osutatud registris, ainult:

Or. en

Selgitus

Kõnealuse tekstiga viiakse finantsinstrumentide turgude direktiivi sätted kooskõlla Euroopa 
turu infrastruktuuri määruses (2010/0250(COD)) saavutatud kokkuleppega.

Muudatusettepanek 527
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides 
või

välja jäetud

Or. en



PE489.477v01-00 136/188 AM\901886ET.doc

ET

Muudatusettepanek 528
Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides 
või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõik mitmepoolsed kauplemiskohad, kus on kavas kauplemisele lubatud börsiväliste 
tuletisinstrumentidega kaubelda, peaks täitma samu nõudeid. Nendega ei tohiks kaubelda 
organiseeritud kauplemissüsteemides, sest organiseeritud kauplemissüsteemide puhul ei 
kohaldata suvatu tehingute sõlmimise põhimõtet. See tähendab seda, et organiseeritud 
kauplemissüsteemi korraldaja võib tehingu sooritamise tingimuste üle ise otsustada. See on 
ohtlik, sest keskne vastaspool hindab iga tehingu puhul riski keskse vastaspoole antud teabe 
alusel. Kui keskne vastaspool ei kujunda lepingu õige hinda õigesti, oleks Euroopa turu 
infrastruktuuri määruse kohaselt keskse vastaspoole kliiringuga antav kaitse mõttetu.

Muudatusettepanek 529
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides 
või

välja jäetud

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
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operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Muudatusettepanek 530
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides
või

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides, 
kui tuletisinstrumendiga ei kaubelda 
reguleeritud turgudel ega mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, või

Or. en

Muudatusettepanek 531
Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides
või

(c) organiseeritud kauplemissüsteemides, 
kus ei ole kehtestatud klientide 
juurdepääsu piiravaid eeskirju;

Or. en

Muudatusettepanek 532
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad;

Or. en

Selgitus

Et mõned tuletisinstrumendid on juba piisavalt likviidsed, et nendega kliendi korralduste 
süsteemsetele täitjatele sarnanevate süsteemide kaudu kaubelda, oleks mõistlik, et neil oleks 
võimalik täita kohustusliku tuletisinstrumentidega kauplemise kohustust, sest tänu sellele 
oleks võimalik kohustuslikus korras kaubeldavate tuletisinstrumentide arvu suurendada. Kuna 
läbipaistvusnõuded oleks samad mis mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja reguleeritud 
turgude puhul ning toimuks samuti keskne kliirimine, puudub põhjus, mis mitte kohaldada 
kauplemiskohustust ka kliendi korralduste süsteemsete täitjate suhtes.

Muudatusettepanek 533
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kliendi korralduste süsteemsed 
täitjad;

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohustust tuleks kohaldada ka kliendi korralduste süsteemsete täitjate suhtes, sest 
mõned tuletisinstrumendid on piisavalt likviidsed. See on parem kui organiseeritud 
kauplemissüsteem.

Muudatusettepanek 534
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kolmandate riikide kauplemiskohtades, 
tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõike 4 kohase otsuse, ning tingimusel, et
vastav kolmas riik pakub samaväärset
selliste kauplemiskohtade vastastikust 
tunnustamist, mis on saanud direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt tegevusloa lubada kauplemisele 
tuletisinstrumente või kaubelda 
tuletisinstrumentidega, mille suhtes 
kohaldatakse selles kolmandas riigis 
mitteeksklusiivsel alusel kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet.

(d) kolmandate riikide kauplemiskohtades, 
tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõike 4 kohase otsuse, ning tingimusel, et
vastaval kolmandal riigil on selliste 
kauplemiskohtade samaväärseks 
tunnustamiseks tõhus süsteem, mis on 
saanud direktiivi [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] kohaselt tegevusloa 
lubada kauplemisele tuletisinstrumente või 
kaubelda tuletisinstrumentidega, mille 
suhtes kohaldatakse selles kolmandas riigis 
mitteeksklusiivsel alusel kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet.

Or. en

Selgitus

Sõnastus tuleks Euroopa turu infrastruktuuri määrusega kooskõlla viia. Euroopa turu 
infrastruktuuri määruse vastavates sätetes ei osutata vastastikusele tunnustamisele. Vt artikli 
23 lõiget 3 (tõhus samaväärne tunnustamine) ning artikli 3 lõiget 2 ja artikli 23 lõiget 2. Vt ka 
finantsinstrumentide turgude määruse artikli 28 lõiget 5 (tõhus samaväärne õigus). Artikli 24 
lõike 1 punkti d tekst tuleks kooskõlla viia.

Muudatusettepanek 535
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kolmandate riikide kauplemiskohtades, 
tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõike 4 kohase otsuse, ning tingimusel, et 
vastav kolmas riik pakub samaväärset
selliste kauplemiskohtade vastastikust 
tunnustamist, mis on saanud direktiivi 
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt tegevusloa lubada kauplemisele 
tuletisinstrumente või kaubelda 
tuletisinstrumentidega, mille suhtes 
kohaldatakse selles kolmandas riigis 

(d) kolmandate riikide kauplemiskohtades, 
tingimusel, et komisjon on võtnud vastu 
lõike 4 kohase otsuse, ning tingimusel, et 
vastav kolmas riik tagab selliste 
kauplemiskohtade tõhusa samaväärse 
kohtlemise, mis on saanud direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt tegevusloa lubada kauplemisele 
tuletisinstrumente või kaubelda 
tuletisinstrumentidega, mille suhtes 
kohaldatakse selles kolmandas riigis 
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mitteeksklusiivsel alusel kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet.

mitteeksklusiivsel alusel kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Finantssektori vastaspooled, nagu on 
määratletud artikli 2 lõikes 6, ja 
finantssektorivälised vastaspooled, kes ei 
vasta määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli [5 lõike 1 
punktis b] sätestatud tingimustele, võivad 
sõlmida teiste finantssektori 
vastaspooltega, nagu on määratletud 
artikli 2 lõikes 6, või finantssektoriväliste 
vastaspooltega, kes vastavad määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli [5 lõike 1 punktis b] sätestatud 
tingimustele, tehinguid, mis ei ole 
grupisisesed tehingud, nagu määratletud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli [2 punktis a], 
tuletisinstrumentidega, millega on 
lubatud kaubelda lõikes 1 osutatud 
kauplemiskohtades, ainult sellistes
kauplemiskohtades.
ESMA peab tegevuse üle, mis on seotud 
tuletisinstrumentidega, mille suhtes 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet ei 
kohaldata, pidevat järelevalvet, et teha 
kindlaks juhud, kus teatav lepingute klass 
võib süsteemset riski põhjustada, ja et
hoida ära õigusnormide erinevuse 
ärakasutamist seoses sellega, et teatavate 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute 
puhul kehtib kohustusliku kauplemiskoha 
nõue ja teatavate puhul mitte.
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Or. en

Muudatusettepanek 537
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eelnimetatud kohustust ei kohaldata, 
kui tehingut sooritav finantseerimisasutus 
või kahe finantseerimisasutuse korral üks 
neist loetakse kliendi korralduste 
süsteemseks täitjaks, kes vabatahtlikult 
täidab vastavalt artiklites 7 ja 9 sätestatud 
tehingueelse ja tehingujärgse 
läbipaistvuse nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 määratletud kohustust ei 
tuleks kohaldada energiatoodete 
hulgikaubanduse suhtes, mille puhul 
toimub nõuetekohane järelevalve pädeva 
järelevalveasutuse poolt, nagu 
määratletakse määruses (EL) nr 
1227/2011 (energiaturu terviklikkuse ja 
läbipaistvuse määrus).

Or. de

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude määruses kehtestatud meede seoses kohustusliku 
kauplemiskohaga võib piirata Euroopa turu infrastruktuuri määruses osutatud 
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kohaldamisala. Pealegi ei võeta selles arvesse määrusega (EL) nr 1227/2011 (energia 
hulgimüügituru terviklikkuse kohta) kehtestatud eeskirju.

Muudatusettepanek 539
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tuletisinstrumente, mille suhtes 
kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha
nõuet, võib lubada kauplemisele ja 
nendega võib kaubelda mis tahes lõikes 1 
osutatud kauplemiskohas 
mitteeksklusiivsel ja mittediskrimineerival 
alusel.

3. Tuletisinstrumente, mille suhtes 
kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, võib lubada kauplemisele 
reguleeritud turul ja nendega võib 
kaubelda mis tahes lõikes 1 osutatud 
kauplemiskohas mitteeksklusiivsel ja 
mittediskrimineerival alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (ESMA) määrab väärtpaberi 
liikide kaupa kõrgendatud eesmärgid 
õiguslikuks, menetluslikuks ja toodete 
standardiseerimiseks ning samuti 
väärtpaberi liikide kaupa eesmärgid 
selleks, kui suur osa börsivälisest 
tuletisinstrumentidega kauplemisest 
hakkab toimuma reguleeritud 
kauplemiskohtades, ning kehtestab nende 
eesmärkide täitmise järelevalve korra.

Or. en
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Muudatusettepanek 541
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades lõikes 2 nimetatud 
lepingute liigid, millel on liidus otsene, 
oluline ja prognoositav mõju, ning 
juhtumid, mille puhul on vajalik või 
asjakohane kohaldada kohustusliku 
kauplemiskoha nõuet, et välistada 
käesoleva määruse mis tahes sättest 
kõrvalehoidumine.

5. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, milles täpsustatakse
lõikes 2 nimetatud lepingute liigid, millel 
on liidus otsene, oluline ja prognoositav 
mõju, ning juhtumid, mille puhul on 
vajalik või asjakohane kohaldada 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet, et 
välistada käesoleva määruse mis tahes 
sättest kõrvalehoidumine.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
...*. Esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmise õigus delegeeritakse 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise küsimusega, mis nõuab turu kohta üksikasjalikke teadmisi, ning seetõttu 
on parem anda see ülesanne ESMA-le.

Muudatusettepanek 542
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Reguleeritud turgudel või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis 
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kauplemise kohustus kehtestatakse 31. 
detsembriks 2013. Kõik sellele 
kohustusele viitavad tehnilised standardid 
ja delegeeritud õigusaktid peavad olema 
selleks ajaks lõpule viidud.

Or. en

Selgitus

G20 börsiväliselt kaubeldavaid tuletisinstrumente puudutava Pittsburghi volituse 
rakendamise tähtajaks määrati 2012. aasta lõpp. EL peaks Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse õigusaktide kaudu järgima seda tähtaega keskse vastaspoolega teostatava kliiringu 
osas. Seda tähtaega ei järgita aga finantsinstrumentide turgude määrusega hõlmatud 
kauplemisvolituse korral. G20 mandaadi turvalisemate börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentide turgude suurema ohutuse nõude võimalikult kiire täitmise tagamiseks 
(nõue puudutab lisaks kauplemisele ka kliirimiskohustust) teeme ettepaneku kehtestada 
Euroopa turu infrastruktuuri määruses tähtajaks 31. detsember 2013.

Muudatusettepanek 543
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Reguleeritud turgudel või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis 
kauplemise kohustus kehtestatakse 1. 
jaanuariks 2014. Et kohustusliku 
kauplemiskoha nõude saaks selleks 
kuupäevaks kehtestada, peavad kõik 
sellega seotud tehnilised standardid ja 
delegeeritud õigusaktid õigeaegselt 
valmima.

Or. en

Selgitus

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
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ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Muudatusettepanek 544
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
Kolmanda riigi kauplemiskoha suhtes 

kohaldatav kord
1. Kolmandas riigis loodud kauplemiskoht 
võib ELis teenuseid osutada vaid juhul, 
kui ESMA seda kauplemiskohta 
tunnustab.
2. ESMA võib pärast asjaomaste 
asutustega konsulteerimist tunnustada 
kolmandas riigis loodud kauplemiskohta, 
mille tunnustamist on taotletud teatavate 
investeerimisteenuste või -tegevuste 
teostamiseks, kui on täidetud järgmised 
tingimused:
a) komisjon on võtnud vastu lõike 3 
kohase rakendusakti;
b) kauplemiskoht on saanud asjaomases 
kolmandas riigis tegevusloa ja seal 
teostatakse tema üle tõhusat järelevalvet 
ja jõustamist, millega tagatakse selles 
riigis kohaldatavate usaldatavusnõuete 
täielik järgimine;
c) on kehtestatud koostöökord vastavalt 
lõikele 4;
d) kauplemiskoht on loodud või 
tegevusloa saanud kolmandas riigis, mille 
rahapesu- ja finantsterrorismivastaseid 
süsteeme loetakse ELi omadega 
samaväärseteks kooskõlas direktiivis 
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2005/60/EÜ toodud ja liikmesriikide vahel 
kokku lepitud kolmanda riigi 
samaväärsuse kriteeriumidega.
3. Lõikes 2 osutatud tingimuste täitmise 
hindamisel konsulteerib ESMA:
a) selle liikmesriigi pädeva asutusega, 
mille kauplemiskoht on valinud ja kus ta 
osutab või kavatseb osutada 
investeerimisteenuseid;
b) pädevate asutustega, kes vastutavad 
selliste ELis asuvate kesksete vastaspoolte 
järelevalve eest, keda kauplemiskoht 
teenindab või kavatseb teenindada;
c) Euroopa Keskpankade Süsteemi 
asjaomaste liikmetega liikmesriikidest, 
kus kauplemiskoht osutab või kavatseb 
osutada kliirimisteenuseid, ning 
kauplemiskoha üle järelevalvet teostavate 
asjaomaste Euroopa Keskpankade 
Süsteemi liikmetega, kellega on sõlmitud 
koostalitluskokkulepped;
d) keskpankadega, kes emiteerivad neid 
tähtsamaid ELi vääringuid, milles 
arveldatakse praegu või tulevikus 
kliiritavaid finantsinstrumente.
4. Lõikes 1 osutatud kauplemiskoht esitab 
taotluse ESMAle. Tunnustamist taotlev 
kauplemiskoht esitab ESMAle kogu tema 
tunnustamiseks vajaliku teabe. ESMA 
hindab 30 tööpäeva jooksul pärast 
taotluse laekumist, kas taotlus sisaldab 
kõiki nõutavaid andmeid. Kui taotlus 
kõiki vajalikke andmeid ei sisalda, 
määrab ESMA tähtaja, milleks 
kauplemiskoht peab esitama täiendava 
teabe. Tunnustamise otsus põhineb lõikes 
2 sätestatud tingimustel ja ei sõltu 
hinnangutest mille põhjal on tehtud 
artiklis 24 osutatud samaväärsust kinnitav 
otsus. ESMA konsulteerib enne otsuse 
tegemist lõikes 3 osutatud asutuste ja 
institutsioonidega. 180 tööpäeva jooksul 
pärast täieliku taotluse esitamist teavitab 
ESMA kirjalikult tunnustamist taotlevat 
kauplemiskohta tunnustamisest või sellest 
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keeldumisest ning põhjendab igakülgselt 
oma otsust.
ESMA avaldab oma veebisaidil käesoleva 
määruse kohaselt tunnustatud 
kauplemiskohtade loetelu.
5. Kui kauplemiskoht on oma tegevusala 
ja teenuseid ELis laiendanud, vaatab 
ESMA pärast lõikes 3 osutatud asutuste ja 
institutsioonidega konsulteerimist 
kolmandas riigis asutatud kauplemiskoha 
tunnustamise läbi. Läbivaatamine toimub 
kooskõlas lõigetega 2, 3 ja 4. ESMA võib 
kauplemiskoha tunnustamise kehtetuks 
tunnistada, kui lõikes 2 osutatud 
tingimused ei ole enam täidetud ja kui 
esinevad artiklis 16 kirjeldatud 
tingimused.
6. Komisjon võib võtta määruse (EL) 
182/2011 artikli 5 alusel vastu 
rakendusakti, milles näidatakse, et 
kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekord 
tagab, et seal tegevusloa saanud 
kauplemiskohad täidavad õiguslikult 
siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed 
käesoleva määruse IV jaotises sätestatud 
nõuetega, et kõnealuste kauplemiskohtade 
üle teostatakse kõnealuses kolmandas 
riigis pidevalt tõhusat järelevalvet ja et 
asjakohaseid eeskirju jõustatakse pidevalt 
ning et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusraamistikuga nähakse ette tõhus 
samaväärne süsteem kolmanda riigi 
õigusliku režiimi alusel tegevusloa saanud 
kauplemiskohtade tunnustamiseks.
7. ESMA loob koostöökokkulepped 
kolmandate riikide selliste asjaomaste 
pädevate asutustega, mille õigus- ja 
järelevalveraamistik on kooskõlas lõikega 
3 tunnistatud käesolevas määruses 
sätestatuga samaväärseks. Neis 
kokkulepetes nähakse ette vähemalt 
alljärgnev:
a) ESMA ja asjaomaste kolmandate 
riikide pädevate asutuste vaheline 
teabevahetusmehhanism, sealhulgas 
juurdepääs kogu kolmandas riigis 
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tegevusloa saanud kauplemiskohta 
puudatavale teabele, mida ESMA nõuab;
b) mehhanism ESMA kiireks 
teavitamiseks juhul, kui kolmanda riigi 
pädev asutus leiab, et kauplemiskoht, 
mille üle ta järelevalvet teostab, rikub 
tegevusloa saamise aluseks olevaid 
tingimusi või muude kohustuslike 
õigusaktide sätteid;
c) mehhanism, mille abil kolmanda riigi 
pädev asutus teavitab kiiresti ESMAt 
juhul, kui kauplemiskoht, kelle üle ta 
järelevalvet teostab, on saanud õiguse 
osutada kliirimisteenuseid liidus asutatud 
kliirivatele liikmetele või klientidele;
d) järelevalvetegevuse kooskõlastamise 
menetlused, sealhulgas vajadusel 
kohapealsed kontrollid.
8. Käesoleva artikli ühesuguse 
kohaldamise tagamiseks töötab ESMA 
välja regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõud, milles täpsustatakse teave, mida 
taotluse esitanud kauplemiskoht peab 
tunnustamise taotluses ESMA-le esitama.
ESMA esitab kõnealuste regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
30. septembriks 2012.
Esimeses lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
delegeeritakse komisjonile kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14.

Or. en

Selgitus

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).
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Muudatusettepanek 545
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleeritud turu korraldaja tagab, et kõik 
reguleeritud turul sõlmitud tehingud 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse kliirimiskohustust vastavalt 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 4 lõikele 3, kliiriks keskne 
vastaspool.

Reguleeritud turu korraldaja tagab, et kõik 
reguleeritud turul sõlmitud tehingud 
tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse kliirimiskohustust vastavalt 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 5 lõikele 2, kliiriks keskne 
vastaspool.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA koostab rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõu, määrates kindlaks 
alljärgneva:

ESMA koostab rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud, määrates kindlaks 
kauplemiskoha kohustuslikuks 
muutumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
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should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Muudatusettepanek 547
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA koostab rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõu, määrates kindlaks
alljärgneva:

ESMA töötab välja tehniliste 
rakendusstandardite eelnõud, et määrata 
kindlaks:

Or. en

Selgitus

Sobivad börsiväliselt kaubeldavad tuletisinstrumendid (mida selles lõikes kirjeldatakse), mille 
kohta kehtib Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt keskse vastaspoole 
kliirimiskohustus, tuleks lugeda sobivaks ka kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis. Keskse vastaspoole kliiringu eksperdid arvavad, et kui leping on keskse 
vastaspoole kliiringu jaoks piisavalt likviidne, peaks see olema piisavalt likviidne ka 
kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Selline lähenemisviis 
tagaks tõhusa ja läbipaistva kauplemise kõigi sobivate börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentidega ja nende kliiringuprotsessi turvalisuse.

Muudatusettepanek 548
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) millise tuletisinstrumentide klassiga, 
mille suhtes kohaldatakse määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 4 lõigete 2 ja 4 kohast 
kliirimiskohustust, või mis tahes 
alamhulgaga nendest 

välja jäetud
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tuletisinstrumentidest võib kaubelda 
ainult artikli 24 lõikes 1 loetletud 
kauplemiskohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 549
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) millise tuletisinstrumentide klassiga, 
mille suhtes kohaldatakse määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 4 lõigete 2 ja 4 kohast 
kliirimiskohustust, või mis tahes 
alamhulgaga nendest 
tuletisinstrumentidest võib kaubelda 
ainult artikli 24 lõikes 1 loetletud 
kauplemiskohtades;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sobivad börsiväliselt kaubeldavad tuletisinstrumendid (mida selles lõikes kirjeldatakse), mille 
kohta kehtib Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt keskse vastaspoole 
kliirimiskohustus, tuleks lugeda sobivaks ka kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis. Keskse vastaspoole kliiringu eksperdid arvavad, et kui leping on keskse 
vastaspoole kliiringu jaoks piisavalt likviidne, peaks see olema piisavalt likviidne ka 
kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Selline lähenemisviis 
tagaks tõhusa ja läbipaistva kauplemise kõigi sobivate börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentidega ja nende kliiringuprotsessi turvalisuse.

Muudatusettepanek 550
Markus Ferber

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

a) millise tuletisinstrumentide klassiga, 
mille suhtes kohaldatakse määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 4 lõigete 2 ja 4 kohast 
kliirimiskohustust, või mis tahes 
alamhulgaga nendest tuletisinstrumentidest 
võib kaubelda ainult artikli 24 lõikes 1 
loetletud kauplemiskohtades;

a) millise tuletisinstrumentide klassiga, 
mille suhtes kohaldatakse määruse [ ] 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 5 lõigete 2 ja 4 kohast 
kliirimiskohustust, või mis tahes 
alamhulgaga nendest tuletisinstrumentidest 
võib kaubelda ainult artikli 24 lõikes 1 
loetletud kauplemiskohtades;

Or. en

Muudatusettepanek 551
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohustusliku kauplemiskoha nõude 
jõustumise kuupäev.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 552
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kohustusliku kauplemiskoha nõude 
jõustumise kuupäev.

b) kohustusliku kauplemiskoha nõude 
jõustumise kuupäev või kuupäevad, mille 
juures võetakse arvesse ka nõude 
järkjärgulist kohaldamist ja seda, mis liiki 
vastaspoolte suhtes nõue kehtib.

Or. en
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Selgitus

Kohustusliku kauplemiskoha nõude kliirimiskohustusega vastavusse viimiseks kasutatakse 
samasugust sõnastust nagu Euroopa turu infrastruktuuri määruse artiklis 4.

Muudatusettepanek 553
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimeses lõigus nimetatud 
rakenduslike tehniliste standardite eelnõu 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli 4 lõike 3 kohaste 
rakenduslike tehniliste standardite 
vastuvõtmist komisjoni poolt.

ESMA esitab esimeses lõigus nimetatud 
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
[Euroopa turu infrastruktuuri määruse] 
artikli 5 lõike 2 kohaste regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmist 
komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Sylvie Goulard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

Or. en
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Muudatusettepanek 555
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

Or. en

Muudatusettepanek 556
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

Or. en

Selgitus

Euroopa turu infrastruktuuri määrusest tuleneva keskse vastaspoole kliirimiskohustuse jaoks 
sobivaks loetavad börsiväliselt kaubeldavad tuletisinstrumendid tuleks automaatselt lugeda 
sobivaks ka kauplemiseks finantsinstrumentide turgude direktiivil põhineval mitmepoolsel 
platvormil, s.t reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides. See on 
kooskõlas USA Dodd-Franki seaduse lähenemisviisiga. See, kas leping loetakse 
kauplemiskõlblikuks, ei tohiks sõltuda täiendavatest likviidsuskriteeriumidest. Vastavalt 
Euroopa turu infrastruktuuri määrusele tuleb iga lepingut, mille suhtes kehtib keskse 
vastaspoole kliirimiskohustus, lugeda piisavalt standardiseerituks ja selliseks, mida saab 
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pidevalt hinnata.

Muudatusettepanek 557
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või on 
kaubeldav vähemalt ühel reguleeritud turul, 
mitmepoolses kauplemissüsteemis või 
organiseeritud kauplemissüsteemis, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1, ning

Or. en

Muudatusettepanek 558
Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul, mitmepoolses 
kauplemissüsteemis või organiseeritud 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

a) tuletisinstrumentide klass või selle mis 
tahes oluline alamhulk on lubatud 
kauplemisele või kaubeldav vähemalt ühel 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, mis on loetletud 
artikli 24 lõikes 1, ning

Or. en

Selgitus

Sobivad börsiväliselt kaubeldavad tuletisinstrumendid (mida selles lõikes kirjeldatakse), mille 
kohta kehtib Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohaselt keskse vastaspoole 
kliirimiskohustus, tuleks lugeda sobivaks ka kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis. Keskse vastaspoole kliiringu eksperdid arvavad, et kui leping on keskse 
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vastaspoole kliiringu jaoks piisavalt likviidne, peaks see olema piisavalt likviidne ka 
kauplemiseks reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Selline lähenemisviis 
tagaks tõhusa ja läbipaistva kauplemise kõigi sobivate börsiväliselt kaubeldavate 
tuletisinstrumentidega ja nende kliiringuprotsessi turvalisuse.

Muudatusettepanek 559
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
piisavalt likviidseks, et sellega kaubelda 
ainult kauplemissüsteemides, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1.

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
praegu ja tõenäoliselt ka edaspidi piisavalt 
likviidseks, et sellega kaubelda ainult 
kauplemiskohtades, mis on loetletud artikli 
24 lõikes 1.

Or. en

Selgitus

Tähtis on mõista, et tuletisinstrument võib olla likviidne lühemat aega, kuid mitte pidevalt. 
ESMA peaks kohustusliku kauplemiskoha nõude kohaldamisel sellega arvestama.

Muudatusettepanek 560
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
piisavalt likviidseks, et sellega kaubelda 
ainult kauplemissüsteemides, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1.

b) selle tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulise alamhulga suhtes tuleks 
kohaldada kliirimiskohustust vastavalt 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli 4 lõigetele 2 ja 4.

Or. en



AM\901886ET.doc 157/188 PE489.477v01-00

ET

Selgitus

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Muudatusettepanek 561
Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
piisavalt likviidseks, et sellega kaubelda 
ainult kauplemissüsteemides, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1.

b) selle tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulise alamhulga suhtes tuleb 
kohaldada keskse vastaspoole 
kliirimiskohustust, mis on kehtestatud 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus) artikli 4 lõigetes 2 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 562
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
piisavalt likviidseks, et sellega kaubelda 

b) seda tuletisinstrumentide klassi või selle 
mis tahes olulist alamhulka peetakse 
piisavalt likviidseks, et sellega kaubelda 
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ainult kauplemissüsteemides, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1.

ainult kauplemissüsteemides, mis on 
loetletud artikli 24 lõikes 1; ning

Or. de

Muudatusettepanek 563
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tulemuslikku riskijuhtimist 
hõlbustavad finantssektorivälisest 
üksusest osapooled, kelle börsiväliselt 
kaubeldavate tuletisinstrumentide suhtes 
ei kehti määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artiklis [7/10] 
sätestatud kliirimiskohustus; ning

Or. de

Selgitus

Finantssektorivälistest ettevõtetest osapoolte kliirimiskohustusest vabastamine võimaldab neil 
teostada tõhusat ja pikaajalise mõjuga riskijuhtimist börsivälisel turul teostatavate 
struktureeritud ja mittestandardiseeritavate tehingute abil, näiteks vähendada 
toormehindadest tulenevaid riske. Selleks peavad need firmad jätkuvalt saama börsivälistel 
turgudel otsida ja osta nende konkreetsetele vajadustele sobivaid tuletisinstrumente.

Muudatusettepanek 564
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) selle tuletisinstrumentide klassi või 
selle mis tahes olulise alamhulga suhtes 
kohaldatakse määruse [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) artikli 4 lõigetes 
2 ja 4 osutatud kliirimiskohustust.
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Or. en

Selgitus

Euroopa turu infrastruktuuri määrusest tuleneva keskse vastaspoole kliirimiskohustuse jaoks 
sobivaks loetavad börsiväliselt kaubeldavad tuletisinstrumendid tuleks automaatselt lugeda 
sobivaks ka kauplemiseks finantsinstrumentide turgude direktiivil põhineval mitmepoolsel 
platvormil, s.t reguleeritud turgudel või mitmepoolsetes kauplemissüsteemides. See on 
kooskõlas USA Dodd-Franki seaduse lähenemisviisiga. See, kas leping on kauplemiskõlblik, 
ei tohiks sõltuda täiendavatest likviidsuskriteeriumidest. Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse kohaselt tuleb kõik lepingud, mille suhtes kehtib keskse vastaspoole 
kliirimiskohustuse nõue, lugeda piisavalt standardiseerituteks ja pidevalt hinnatavateks.

Muudatusettepanek 565
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena järgmiste kriteeriumide alusel:

välja jäetud

a) tehingute keskmine sagedus;
b) tehingute keskmine maht;
c) aktiivsete turuosaliste arv ja liik.
Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 566
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena järgmiste kriteeriumide alusel:

välja jäetud

a) tehingute keskmine sagedus;
b) tehingute keskmine maht;
c) aktiivsete turuosaliste arv ja liik.
Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduslike tehniliste standardite eelnõu 
koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena järgmiste kriteeriumide alusel:

Rakenduslike tehniliste standardite eelnõu 
koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena ja mahtusid, mille juures nad 
on tõenäoliselt mitmesuguste eri 
turutingimuste juures piisavalt likviidsed, 
järgmiste kriteeriumide alusel:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende 
tuletisinstrumentide likviidsust, mille puhul ta tahab muuta kauplemiskohta kohustuslikuks, 
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muu hulgas võtta arvesse esialgse ettepanekuga võrreldes laialdasemat hulka tegureid. 
Näiteks hinnang, et likviidsus on keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks 
tuletisinstrumentide likviidsus mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.

Muudatusettepanek 568
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakenduslike tehniliste standardite eelnõu 
koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena järgmiste kriteeriumide alusel:

Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu 
koostamisel käsitab ESMA 
tuletisinstrumentide klassi või selle mis 
tahes olulist alamhulka piisavalt 
likviidsena, võttes arvesse järgmisi 
kriteeriume:

Or. en

Muudatusettepanek 569
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehingute keskmine sagedus; a) tehingute keskmine sagedus ja maht;

Or. en

Muudatusettepanek 570
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehingute keskmine sagedus; a) tehingute keskmine sagedus eri 
turutingimuste korral;

Or. en

Muudatusettepanek 571
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tehingute keskmine sagedus; a) tehingute keskmine sagedus eri 
turutingimuste korral ning võttes arvesse 
vaadeldava tuletisinstrumentide klassi 
toodete iseloomu, olelustsüklit ja 
vastastikust asendatavust;

Or. en

Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.

Muudatusettepanek 572
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tehingute keskmine maht; b) tehingute keskmine maht ja mahuline 
jaotus ning suuremahuliste tehingute 
sagedus;
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Or. en

Muudatusettepanek 573
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tehingute keskmine maht; b) tehingute keskmine maht ja tururisk 
ning suuremahuliste tehingute sagedus;

Or. en

Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.

Muudatusettepanek 574
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aktiivsete turuosaliste arv ja liik. c) aktiivsete turuosaliste arv,
kauplemisaktiivsus, turumudel ja liik.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aktiivsete turuosaliste arv ja liik. c) aktiivsete turuosaliste arv, 
kauplemisaktiivsus ja liik.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tuletisinstrumendi või instrumentide 
liigiga kauplemise maht koos sobivate 
kauplemiskohtade arvu ja liigiga ning 
kauplemiskoha suutlikkus praeguste 
mahtudega toime tulla.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) turul tegutsevate ja tulevikus 
eeldatavalt tegutsevate asjaomase 
tuletislepingute liigi vastaspoolte liik ja 
arv;

Or. en

Muudatusettepanek 578
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tuletisinstrumendi omadused, eriti 
küsimus, kas see on kavandatud 
eriotstarbelisena või riskide maandamise 
otstarbel, vastavalt ESMA/komisjoni 
määratlusele Euroopa turu 
infrastruktuuri määruses.

Or. de

Selgitus

Finantssektoriväliste ettevõtete poolt riskide maandamiseks kasutatavate tuletisinstrumentide 
struktuur kajastab üldjuhul muu hulgas ka turvatava toote mahtu ja tähtaega. 
Muudatusettepanekuga tehakse selgeks, et sellised mittestandardiseeritavad tehingud ei ole 
piisavalt likviidsed ega sobi seetõttu reguleeritud turul mitmepoolses kauplemissüsteemis 
kasutamiseks.

Muudatusettepanek 579
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võrdlus vaadeldava väärtpaberite liigi 
kõigi tuletisinstrumentide 
kauplemisaktiivsusega;

Or. en

Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.
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Muudatusettepanek 580
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) tõenäoline mõju ostu- ja 
müügipakkumiste erinevusele ja 
likviidsuse tagamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 581
Olle Schmidt
fraktsiooni ALDE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) mis tahes muud konkreetsele 
tuletisinstrumentide liigile omased 
likviidsust mõjutavad tegurid;

Or. en

Muudatusettepanek 582
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) momendi kauplemistegevuse iseloom 
ja selle võimaliku katkemise mõju 
likviidsusele;

Or. en
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Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.

Muudatusettepanek 583
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) kohustusliku kauplemiskoha 
järkjärgulise juurutamise mõju toodete 
või turuosaliste liikide kaupa;

Or. en

Muudatusettepanek 584
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) mis tahes muud konkreetsele 
tuletisinstrumentide liigile omased toote 
likviidsust mõjutavad tegurid;

Or. en

Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.
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Muudatusettepanek 585
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) tõenäoline mõju 
finantssektorivälistele üksustele; 
kohustuslikku kauplemiskohta ei tuleks 
määrata, kui selle tulemuseks oleks 
oluline kahjulik mõju finantssektoriväliste 
üksuste äritegevusele või likviidsusele.

Or. en

Selgitus

See on vajalik ühtlustamiseks Euroopa turu infrastruktuuri määruse finantssektoriväliste 
üksuste erandiga ja seotud finantssektoriväliste üksuste võimelike täiendavate probleemidega 
seoses sellega, kui tootele kohustusliku kauplemiskoha määramise tulemusena kaotab toode 
nii palju oma turuosa, et see sisuliselt tõrjutakse turult välja.

Muudatusettepanek 586
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Enne regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 
üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega. Regulatiivsete tehniliste 
standardite väljatöötamisel teeb ESMA
kindlaks, kas tuletisinstrumentide liik või 
selle oluline alamhulk on teatavast piirist 
väiksemate tehingute korral küllalt 
likviidne.

Or. en

Selgitus

See võimaldab ESMAl võtta nõuetekohaselt arvesse nende tuletisinstrumentide likviidsust, 
mille puhul ta kavatseb nõuda kohustuslikku kauplemiskohta. Näiteks hinnang, et likviidsus on 
keskmisel tasemel, tähendaks seda, et pool kogu ajast oleks tuletisinstrumentide likviidsus 
mitmepoolsel kauplemiskohal kauplemiseks ebapiisav.

Muudatusettepanek 588
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ESMA määrab omal algatusel, 
lähtuvalt lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumidest ning pärast üldsusega 
konsulteerimist kindlaks 
tuletisinstrumentide klassid või üksikud 
tuletisinstrumentide lepingud, mille 
suhtes tuleks kohaldada artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohtades kauplemise 
nõuet, kuid mille kohta pole ükski keskne 
vastaspool saanud veel määruse ----/----
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 10 või 11 kohast tegevusluba või 

välja jäetud
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mis ei ole lubatud kauplemisele või 
millega ei kaubelda artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohas, ning teavitab 
neist klassidest või lepingutest komisjoni.
Pärast ESMA teate saamist võib komisjon 
avaldada kutse ettepanekute koostamiseks 
nende tuletisinstrumentidega kauplemise 
kohta artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohtades.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ESMA määrab omal algatusel, 
lähtuvalt lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumidest ning pärast üldsusega 
konsulteerimist kindlaks 
tuletisinstrumentide klassid või üksikud 
tuletisinstrumentide lepingud, mille 
suhtes tuleks kohaldada artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohtades kauplemise 
nõuet, kuid mille kohta pole ükski keskne 
vastaspool saanud veel määruse ----/----
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 10 või 11 kohast tegevusluba või 
mis ei ole lubatud kauplemisele või 
millega ei kaubelda artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohas, ning teavitab 
neist klassidest või lepingutest komisjoni.

välja jäetud

Pärast ESMA teate saamist võib komisjon 
avaldada kutse ettepanekute koostamiseks 
nende tuletisinstrumentidega kauplemise 
kohta artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohtades.

Or. en
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Muudatusettepanek 590
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA määrab omal algatusel, lähtuvalt 
lõikes 2 sätestatud kriteeriumidest ning 
pärast üldsusega konsulteerimist kindlaks 
tuletisinstrumentide klassid või üksikud 
tuletisinstrumentide lepingud, mille 
suhtes tuleks kohaldada artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohtades kauplemise 
nõuet, kuid mille kohta pole ükski keskne 
vastaspool saanud veel määruse ----/----
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
artikli 10 või 11 kohast tegevusluba või 
mis ei ole lubatud kauplemisele või 
millega ei kaubelda artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohas, ning teavitab 
neist klassidest või lepingutest komisjoni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 591
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA määrab omal algatusel, lähtuvalt 
lõikes 2 sätestatud kriteeriumidest ning 
pärast üldsusega konsulteerimist kindlaks 
tuletisinstrumentide klassid või üksikud 
tuletisinstrumentide lepingud, mille suhtes 
tuleks kohaldada artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohtades kauplemise 
nõuet, kuid mille kohta pole ükski keskne 
vastaspool saanud veel määruse ----/----
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus)
artikli 10 või 11 kohast tegevusluba või 
mis ei ole lubatud kauplemisele või millega 

ESMA määrab omal algatusel, lähtuvalt 
lõikes 2 sätestatud kriteeriumidest ning 
pärast üldsusega konsulteerimist kindlaks 
tuletisinstrumentide klassid või üksikud 
tuletisinstrumentide lepingud, mille suhtes 
tuleks kohaldada artikli 24 lõikes 1 
nimetatud kauplemiskohtades kauplemise 
nõuet, kuid mille kohta pole ükski keskne 
vastaspool saanud veel määruse (EL) nr 
.../... [Euroopa turu infrastruktuuri määrus]
artikli 14 või 15 kohast tegevusluba või 
mis ei ole lubatud kauplemisele 
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ei kaubelda artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohas, ning teavitab neist 
klassidest või lepingutest komisjoni.

reguleeritud turul või millega ei kaubelda 
artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohas, ning teavitab neist 
klassidest või lepingutest komisjoni.

Or. en

Muudatusettepanek 592
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast ESMA teate saamist võib komisjon 
avaldada kutse ettepanekute koostamiseks 
nende tuletisinstrumentidega kauplemise 
kohta artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohtades.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 593
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ESMA esitab komisjonile vastavalt 
lõikele 1 uute rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõu, millega muudetakse, 
peatatakse või tühistatakse olemasolevad 
rakenduslikud tehnilised standardid iga 
kord, kui on ilmnenud olulisi muutusi, 
mis on määratletavad lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumide alusel. Enne eelnõu 
esitamist võib ESMA vajaduse korral 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega. Olemasolevate rakenduslike 
tehniliste standardite muutmise, 
peatamise või tühistamise õigus on antud 

välja jäetud
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komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 15.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. ESMA esitab komisjonile vastavalt 
lõikele 1 uute rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõu, millega muudetakse, 
peatatakse või tühistatakse olemasolevad 
rakenduslikud tehnilised standardid iga 
kord, kui on ilmnenud olulisi muutusi, 
mis on määratletavad lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumide alusel. Enne eelnõu 
esitamist võib ESMA vajaduse korral 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega. Olemasolevate rakenduslike 
tehniliste standardite muutmise, 
peatamise või tühistamise õigus on antud 
komisjonile, kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artikliga 15.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 595
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile on delegeeritud õigus võtta 
vastu regulatiivsed tehnilised standardid, 
milles määratletakse lõike 2 punktis b 
nimetatud kriteeriumid, kusjuures need 
võetakse vastu kooskõlas määruse (EL) nr 

välja jäetud
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1095/2010 artiklitega 10–14. ESMA esitab 
nende regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu komisjonile hiljemalt --.--.--.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile on delegeeritud õigus võtta 
vastu regulatiivsed tehnilised standardid, 
milles määratletakse lõike 2 punktis b 
nimetatud kriteeriumid, kusjuures need 
võetakse vastu kooskõlas määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitega 10–14. ESMA esitab 
nende regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu komisjonile hiljemalt --.--.--.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 597
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
VI jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittediskrimineeriv juurdepääs 
finantsinstrumentide kliirimisele

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] 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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Muudatusettepanek 599
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
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trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Muudatusettepanek 600
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. de

Selgitus

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Muudatusettepanek 601
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Vastupidiselt komisjoni seisukohale suurendaks vaba juurdepääs eelkõige süsteemset riski 
loetletud tuletisinstrumentide valdkonnas. Seadusandlik ettepanek toetab vastastikuseid 
seoseid ja edendab keskse vastaspoole taoliste süsteemselt oluliste turuinfrastruktuuride 
killustumist. Killustumine võib halvasti mõjuda riskijuhtimisele ja järelevalvele. Vaba 
juurdepääsu sätete mõju börsil kaubeldavatele tuletisinstrumentidele võib avalduda 
reguleeritud turgude kauplemislikviidsuse killustumises.

Muudatusettepanek 602
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 603
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
võõrandatavaid väärtpabereid ja rahaturu 
instrumente kliirimiseks vastu kedagi 
diskrimineerimata ning läbipaistvalt, 
sealhulgas seoses tagatisnõuete ja tasudega, 
mis on seotud juurdepääsuga, sõltumata 
kauplemiskohast, kus tehing sõlmiti. 
Eelkõige peaks sellega tagatama
kauplemiskoha õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele. 
Keskne vastaspool võib nõuda, et 
kauplemiskoht vastaks keskse vastaspoole 
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samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele. Seda 
nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8 kohast juurdepääsukohustust.

poolt kehtestatud mõistlikele tegevus- ja 
tehnilistele standarditele. Seda nõuet ei 
kohaldata tuletisinstrumendilepingute 
suhtes, mille suhtes juba kohaldatakse 
määruse [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 8 kohast 
juurdepääsukohustust. Käesoleva artikli 
kohane juurdepääs kesksele vastaspoolele 
antakse kauplemiskohale vaid juhul, kui 
see ei eelda koostalitlusvõimet, ei ohusta 
turgude sujuvat ja korrakohast toimimist 
ega mõju halvasti süsteemsetele riskidele.

Or. en

Muudatusettepanek 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele. Seda 
nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti, välja arvatud juhul, kui 
selline juurdepääs selgelt ohustaks keskse 
vastaspoole sujuvat ja korrakohast 
toimimist või ohustaks süsteemseid riske 
põhjustaval moel finantsturgude 
toimimist. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
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suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8 kohast juurdepääsukohustust.

nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele
tingimusel, et ta pakub asjakohaseid ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud sidenorme 
ja -menetlusi. Seda nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8 kohast juurdepääsukohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele. Seda 
nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 

1. Ilma et see piiraks määruse (EL) nr .../... 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus]
artikli 7 kohaldamist, võtab keskne 
vastaspool finantsinstrumente kliirimiseks 
vastu kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele. Seda 
nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse (EL) nr 
.../... [Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
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artikli 8 kohast juurdepääsukohustust. artikli 7 kohast juurdepääsukohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 606
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele. Seda 
nõuet ei kohaldata 
tuletisinstrumendilepingute suhtes, mille 
suhtes juba kohaldatakse määruse 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
artikli 8 kohast juurdepääsukohustust.

1. Ilma et see piiraks määruse [ ] (Euroopa 
turu infrastruktuuri määrus) artikli 8 
kohaldamist, võtab keskne vastaspool 
finantsinstrumente kliirimiseks vastu 
kedagi diskrimineerimata ning 
läbipaistvalt, sealhulgas seoses 
tagatisnõuete ja tasudega, mis on seotud 
juurdepääsuga, sõltumata kauplemiskohast, 
kus tehing sõlmiti. Eelkõige peaks sellega 
tagatama, et kauplemiskohal on õigus 
mittediskrimineerivale kohtlemisele selles 
osas, milliseid tagatise nõudeid tema 
platvormil kaubeldavate lepingute puhul 
esitatakse, kuidas toimub majanduslikult 
samaväärsete lepingute tasaarvestus ning 
risttagatiste andmine sama keskse 
vastaspoole poolt kliiritud korreleeruvate 
lepingutega. Keskne vastaspool võib 
nõuda, et kauplemiskoht vastaks keskse 
vastaspoole poolt kehtestatud mõistlikele 
tegevus- ja tehnilistele standarditele.

Or. en

Selgitus

See on üldine abinõu, mida tuleks kõikjal järjepidevalt kohaldada.



AM\901886ET.doc 181/188 PE489.477v01-00

ET

Muudatusettepanek 607
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskne vastaspool annab 
kauplemiskohale kirjaliku vastuse kolme 
kuu jooksul, võimaldades talle 
juurdepääsu, tingimusel et kõnealune 
pädev asutus ei ole lõike 4 kohase 
juurdepääsu andmisest keeldunud, või 
keeldudes juurdepääsu andmisest. Keskne 
vastaspool võib juurdepääsutaotluse 
rahuldamisest keelduda ainult lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui keskne 
vastaspool keeldub juurdepääsu 
võimaldamisest, peab ta esitama oma 
vastuses selle kohta ammendavad 
põhjendused ning teavitama sellest otsusest 
kirjalikult oma pädevat asutust. Keskne 
vastaspool teeb juurdepääsu võimalikuks 
kolme kuu jooksul pärast
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

3. Keskne vastaspool annab 
kauplemiskohale kirjaliku vastuse kolme 
kuu jooksul, võimaldades talle 
juurdepääsu, tingimusel et kõnealune 
pädev asutus ei ole lõike 4 kohase 
juurdepääsu andmisest keeldunud, või 
keeldudes juurdepääsu andmisest. Keskne 
vastaspool võib juurdepääsutaotluse 
rahuldamisest keelduda ainult lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui keskne 
vastaspool keeldub juurdepääsu 
võimaldamisest, peab ta esitama oma 
vastuses selle kohta ammendavad
põhjendused ning teavitama sellest otsusest 
kirjalikult oma pädevat asutust. Keskne 
vastaspool teeb juurdepääsu võimalikuks 
12 kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

Kõik lõigetest 1–3 tulenevad kaasnevad 
kulud kannab juurdepääsu taotlev 
kauplemiskoht, kui tal ei ole keskse 
vastaspoolega sõlmitud teistsugust 
kokkulepet.

Or. en

Muudatusettepanek 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskne vastaspool annab 
kauplemiskohale kirjaliku vastuse kolme 
kuu jooksul, võimaldades talle 

3. Keskne vastaspool annab 
kauplemiskohale kirjaliku vastuse kolme 
kuu jooksul, võimaldades talle 
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juurdepääsu, tingimusel et kõnealune 
pädev asutus ei ole lõike 4 kohase 
juurdepääsu andmisest keeldunud, või 
keeldudes juurdepääsu andmisest. Keskne 
vastaspool võib juurdepääsutaotluse 
rahuldamisest keelduda ainult lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui keskne 
vastaspool keeldub juurdepääsu 
võimaldamisest, peab ta esitama oma 
vastuses selle kohta ammendavad 
põhjendused ning teavitama sellest otsusest 
kirjalikult oma pädevat asutust. Keskne 
vastaspool teeb juurdepääsu võimalikuks 
kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

juurdepääsu, tingimusel et kõnealune 
pädev asutus ei ole lõike 4 kohase 
juurdepääsu andmisest keeldunud, või 
keeldudes juurdepääsu andmisest. Keskne 
vastaspool võib juurdepääsutaotluse 
rahuldamisest keelduda põhjaliku 
riskianalüüsi alusel ja ainult lõikes 6 
sätestatud tingimustel. Juhul kui keskne 
vastaspool keeldub juurdepääsu 
võimaldamisest, peab ta esitama oma 
vastuses selle kohta ammendavad 
põhjendused ning teavitama sellest otsusest 
kirjalikult oma pädevat asutust. Keskne 
vastaspool teeb juurdepääsu võimalikuks 
kolme kuu jooksul pärast 
juurdepääsutaotlusele positiivse vastuse 
andmist.

Or. en

Muudatusettepanek 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui keskne vastaspool keeldub 
kauplemiskohale lõike 3 alusel 
juurdepääsu andmast, teatab ta sellest 
oma pädevale asutusele, kes vaatab otsuse 
läbi, et tagada selle kooskõla lõigetega 1 
ja 3. Kui pädeva asutus leiab, et keskne 
vastaspool ei järginud lõigete 1 ja 3 
nõudeid, teatab ta oma otsusest kesksele 
vastaspoolele, kauplemiskohale ja 
kauplemiskoha pädevale asutusele ning 
teeb kesksele vastaspoolele korralduse 
võimaldada juurdepääs kolme kuu 
jooksul.

Or. en



AM\901886ET.doc 183/188 PE489.477v01-00

ET

Muudatusettepanek 610
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskse vastaspoole pädev asutus võib 
keelduda võimaldamast kauplemiskohale 
juurdepääsu kesksele vastaspoolele ainult 
juhul, kui juurdepääs ohustaks 
finantsturgude sujuvat või korrakohast 
toimimist. Juhul kui pädev asutus keeldub 
nimetatud alusel juurdepääsu 
võimaldamast, väljastab ta oma otsuse 
kahe kuu jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
taotluse saamist, esitades kesksele 
vastaspoolele ja kauplemiskohale selle 
kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele otsus tugineb.

4. Võõrandatavate väärtpaberite ja 
rahaturuinstrumentide puhul võib
kauplemiskoha pädev asutus keelduda 
võimaldamast juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat ja
korrakohast toimimist. Muude 
instrumentide puhul otsustab 
kauplemiskoha pädev asutus
kauplemiskohale juurdepääsu lubamise 
järgmiste kriteeriumide põhjal:

i) likviidsuse killustumine;
ii) tegevusrisk ja keerukus;
iii) kauplemiskohale juurdepääsu 
omavate kesksete vastaspoolte arv;
iv) võimalik mõju turu sujuvale ja 
korrakohasele toimimisele.
Kauplemiskoha pädeva asutuse otsus 
avaldatakse kahe kuu jooksul pärast seda, 
kui ta on saanud keskse vastaspoole 
taotluse ja sihtturu aruande (tuleb esitada 
ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist). 
Otsusest teatatakse kauplemiskohale, 
kesksele vastaspoolele ja ESMAle.

Or. en

Selgitus

Kui kauplemiskohale pääseb liiga palju keskseid vastaspooli, suureneb tegevuse süsteemne 
keerukus ning likviidsusse killustumine võib suurendada üldist riskitaset; mida rohkem 
keskseid vastaspooli on kauplemiskohaga ühendatud, seda väiksem on klientide ja 
institutsioonide saavutatav mastaabisääst. Kavandatud menetlused aitavad valida kõige 
sobivamaid ühendusi iga kauplemisplatvormiga.
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Muudatusettepanek 611
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui pädevate asutuste arvamused 
lähevad lahku, lahendab ESMA pädevate 
asutuste vahelised vaidlused määruse 
(EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Sellega ühtlustatakse juurdepääsumenetlus Euroopa turu infrastruktuuri määruse nõuetega 
ning antakse ESMAle õigus olla pädevate asutuste erimeelsuste korral vahendajaks, kelle 
otsused on kohustuslikud. Mõningate kriteeriumide subjektiivsust arvestades on see eriti 
oluline.

Muudatusettepanek 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui kauplemiskoht ja keskne 
vastaspool asuvad eri liikmesriikides, 
konsulteerib keskse vastaspoole pädev 
asutus kauplemiskoha pädeva asutusega, 
enne kui teeb lõigete 3 a ja 4 kohaselt 
otsuse keelduda kauplemiskohale 
juurdepääsu andmast, ning esitab 
kirjalikult kõik oma otsuse põhjused. Kui 
kauplemiskoha pädev asutus ei nõustu 
keskse vastaspoole pädeva asutuse 
otsusega keelduda lõike 3 a või 4 kohaselt 
juurdepääsu andmisest, võib kumbki 
pädev asutus pöörduda kõnealuses 
küsimuses ESMA poole, kes võib toimida 
talle määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 
19 antud volituste kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artikliga 41 võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades järgneva:

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

Or. en

Muudatusettepanek 614
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artikliga 41 võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades järgneva:

6. Kooskõlas artikliga 41 ja pärast 
ESMAga konsulteerimist võtab komisjon 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades järgneva:

Or. pl

Muudatusettepanek 615
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, seda vaid juhul, 
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tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust ja liigist või 
muudest ebakohaseid riske tekitavatest 
teguritest;

kui selline juurdepääs ohustaks turu 
sujuvat ja korrakohast toimimist või 
mõjuks halvasti süsteemsetele riskidele;

Or. en

Selgitus

Sellega viiakse juurdepääsumenetlus Euroopa turu infrastruktuuri määrusega kooskõlla.

Muudatusettepanek 616
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust ja liigist või 
muudest ebakohaseid riske tekitavatest 
teguritest;

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib võõrandatavate 
väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide 
osas juurdepääsu võimaldamisest 
keelduda, sealhulgas tingimused, mis 
olenevad tehingute mahust, kasutajate 
arvust ja liigist või muudest ebakohaseid 
riske tekitavatest teguritest;

Or. en

Muudatusettepanek 617
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, sealhulgas 
tingimused, mis olenevad tehingute 
mahust, kasutajate arvust ja liigist või 
muudest ebakohaseid riske tekitavatest 

a) tingimused, milliste korral keskne 
vastaspool võib juurdepääsu 
võimaldamisest keelduda, kusjuures need 
tingimused peavad olema läbipaistvad, 
objektiivsed, proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad ning sõltuma 
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teguritest; sellest, kas asjaomane juurdepääs selgelt 
ja oluliselt ohustaks keskse vastaspoole 
sujuvat ja korrakohast toimimist või 
ohustaks süsteemseid riske põhjustaval 
moel finantsturgude toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 618
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tingimused, millistel juurdepääs 
võimaldatakse, sealhulgas arengu etapis 
finantsinstrumentide kohta esitatud teabe 
konfidentsiaalsus, mittediskrimineeriv ja 
läbipaistev arveldustasude määramine, 
tagatise nõuded ning korralduslikud 
nõuded seoses tagatise andmisega.

b) tingimused, millistel juurdepääs 
võimaldatakse, sealhulgas arengu etapis 
võõrandatavate väärtpaberite ja 
rahaturuinstrumentide kohta esitatava
teabe konfidentsiaalsus, 
mittediskrimineeriv ja läbipaistev 
arveldustasude määramine, tagatise nõuded 
ning korralduslikud nõuded seoses tagatise 
andmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 6 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab kõnealused regulatiivsete 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 
[xx] kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 620
Pascal Canfin
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Kliirimiskohustused reguleeritud turul, 

mitmepoolses kauplemissüsteemis ja 
organiseeritud kauplemissüsteemis 

kaubeldavate aktsiate ja võlakirjade puhul
Reguleeritud turu, mitmepoolse 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 
kauplemissüsteemi käitaja tagab, et 
keskne vastaspool kliirib kõik reguleeritud 
turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis 
ja organiseeritud kauplemissüsteemis 
tehtavad tehingud selliste aktsiate ja 
võlakirjadega, mida keskne vastaspool 
nõustub kliirima.

Or. en


