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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD 
RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lühikeseks müügi 
ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta
(KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0482);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0264/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Komisjon peaks lisaks krediidiriski 
vahetustehingute turgude ostupoole 
reguleerimisele keskendumise esitama 1. 
jaanuariks 2012 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande krediidiriski 
vahetustehingute turgude müügipoole 
vahendajate tegevuse kohta, et tagada 
nende maksevõime krediidikvaliteeti 
mõjutava sündmuse korral, ja esitama 
asjakohased ettepanekud. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Käesoleva määruse 
reguleerimisalasse ei kuulu tooraineturud 
ja eelkõige põllumajandusturud. Kuna 
mõningaid käesolevas määruses 
tuvastatud riske võib esineda ka neil 
turgudel, peaks komisjon 1. jaanuariks 
2012 esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande neil turgudel 
esinevate riskide kohta, võttes arvesse 
nende eripära, ja esitama asjakohased 
ettepanekud. 

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et oleks võimalik positsioone 
pidevalt jälgida, tuleks läbipaistvuse 
tagamise korra kohaselt 
finantsvõimendusega pikkadest 
positsioonidest teatada.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega pikkade positsioonide puhul on tegemist sarnaste riskidega nagu 
lühikeste positsioonide puhul.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tänu nõudele, mille kohaselt tuleb riigi 
võlakohustustega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest teatada reguleerivatele 
asutustele, saavad kõnealused asutused 
olulist teavet, mis võimaldab neil jälgida 
seda, kas sellised positsioonid põhjustavad 
süsteemseid riske või on seotud turu 
kuritarvitamisega. Seepärast tuleb 
kehtestada nõue, mille kohaselt ELis 
emiteeritud võlakohustustega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 
netopositsioonidest tuleb teatada 
reguleerivatele asutustele. Sellise nõude 
kohaselt tuleks positsioonidest teatada 
ainult reguleerivatele asutustele, kuna 
nende avalikustamise korral turule võib 
sellel olla negatiivne mõju riigi 
võlakohustuste turgudele, kus likviidsus on 

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

ettevõtete võlakohustuste turgudele, kus 
likviidsus on juba niigi pärsitud. Nõuete 
kohaselt tuleks teatada riigi ja ettevõtete
võlakohustuste emitentide suhtes 
krediidiriski vahetustehingutega võetud 
märkimisväärsetest riskipositsioonidest.

Or. en

Selgitus

Ettevõtete võlakohustustele ja nendega seotud krediidiriski vahetustehingutele peaks kehtima 
sama teavitamiskord nagu riigi võlakohustustele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

võlakohustustega seotud positsioonide 
puhul tuleks arvesse võtta ka riigi 
võlakohustuste emitentidega seotud 
krediidiriski vahetustehinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Ilmselge soovi tõttu tagada kogu liidus võrdne konkurentsiolukord, tuleks märgistamist 
kohaldada kõigile lühikeseks müügi korraldustele, ükskõik kus nendega kaubeldakse.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et oleks võimalik positsioone 
pidevalt jälgida, tuleb läbipaistvuse 
tagamise korra kohaselt positsioonidest 
teatada või need avalikustada juhul, kui 
lühike netopositsioon ületab teatava 
künnise või langeb alla selle.

(14) Selleks et oleks võimalik positsioone 
pidevalt jälgida, tuleb läbipaistvuse 
tagamise korra kohaselt positsioonidest 
teatada või need avalikustada juhul, kui 
lühike netopositsioon või 
finantsvõimendusega pikk netopositsioon
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ületab teatava künnise või langeb alla selle.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib mõnikord
suurendada arvelduse ebaõnnestumise ja
volatiilsuse riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane kehtestada 
katteta lühikeseks müügi suhtes 
proportsionaalsed piirangud.
Üksikasjalikud piirangud peaksid võtma 
arvesse erinevaid eeskirju, millega praegu 
reguleeritakse kattega lühikeseks müüki.
Samuti on asjakohane kehtestada

(16) Aktsiate või riigi võlakohustuse 
katteta lühikeseks müük võib suurendada 
arvelduse ebaõnnestumise, volatiilsuse ja 
turu kuritarvitamise riski. Selliste riskide 
piiramiseks on asjakohane võtta lühikeseks 
müügi aluseks varem laenatud või laenu 
tagatiseks olevad väärtpaberid. Samuti on 
asjakohane kehtestada nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
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kauplemiskohtadele nõuded seoses 
sisseostumenetluste ja karistustega, mida 
kohaldatakse kõnealuste instrumentidega 
tehtavate tehingute arvelduse 
ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

ebaõnnestumise korral. Sisseostumenetlusi 
ja arvelduse hilinemist käsitlevad nõuded 
peaksid olema arvelduskorra põhinormid.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Riigi võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingud peaksid põhinema 
kindlustushuvi põhimõttel. Riigi 
võlakohustuse krediidiriski 
vahetustehingutega seotud katmata 
positsioonid tuleks seetõttu keelata.

Or. en

Selgitus

Riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehinguid kasutatakse üksnes riskide maandamiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Turutegemisel on likviidsuse 
tagamisel ELi turgudel oluline roll ja 
turutegijad peavad oma tegevuses võtma 
lühikesi positsioone. Nõuete kehtestamine 
sellise tegevuse suhtes võib pärssida 
likviidsust ja oluliselt vähendada ELi 
turgude tõhusust. Enamik turutegijad ei 
võta tavaliselt märkimisväärseid lühikesi 

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

märkimisväärseid lühikesi positsioone, 
välja arvatud väga lühikeseks ajaks. 
Seepärast on asjakohane teha 
turutegemisega seotud füüsiliste ja 
juriidiliste isikute suhtes erand nõuetest, 
mis võivad pärssida nende võimalusi 
sellise funktsiooni täitmisel ja seega 
negatiivselt mõjutada ELi turgusid. Selleks 
et kõnealust erandit saaks kohaldada ka 
kolmandate riikide üksuste suhtes, tuleb 
ette näha kolmanda riigi turgude 
samaväärsuse hindamise kord. Erandit 
tuleks kohaldada turutegemisega seotud 
erinevate toimingute suhtes, kuid see ei 
hõlma kauplemist endale kuuluvate 
vahenditega. Samuti on asjakohane 
kehtestada erand teatavate 
esmasturutehingute suhtes (nt riigi 
võlakohustuste ja stabiliseerimiskavadega 
seotud tehingud), kuna need on olulised 
turu tõhusa toimimise tagamiseks. Erandite 
kasutamisest tuleb teatada pädevatele 
asutustele ja kõnealustel asutustel peaks 
olema õigus keelata füüsilisel või 
juriidilisel isikul erandit kasutada, kui isik 
ei täida asjaomaseid kriteeriume. Samuti
peaksid pädevad asutused regulaarselt 
nõudma füüsiliselt või juriidiliselt isikult 
teavet erandi kasutamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

langus.

Or. en

Selgitus

Lühikeseks müügi piiramine ainult ühes konkreetses kauplemiskohas on vastuoluline, kuna 
probleem on seotud asjaomase finantsinstrumendiga ja mitte kauplemiskohaga.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kuigi pädevatel asutustel on tavaliselt 
parimad võimalused jälgida ebasoodsaid 
sündmusi või suundumusi ning viivitamata 
neile reageerida, peaks ka EVJA-l olema 
õigus võtta meetmeid juhul, kui lühikeseks 
müügi või muud sellega seotud tehingud 
ohustavad finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ELi 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsust 
ning sellel on piiriülene mõju, kusjuures 
pädevad asutused ei ole ohu 
kõrvaldamiseks võtnud piisavaid 
meetmeid. EVJA peaks vajaduse korral
konsulteerima Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ja teiste asjakohaste 
asutustega, kui meetmete mõju võib 
ulatuda finantsturgudelt kaugemale, nt 
kaupade tuletisinstrumentide puhul, mida 
kasutatakse reaalsete füüsiliste 
positsioonide katmiseks.

(25) Kuigi pädevatel asutustel on tavaliselt 
parimad võimalused jälgida ebasoodsaid 
sündmusi või suundumusi ning viivitamata 
neile reageerida, peaks ka Euroopa 
järelevalveasutusel (EVJA-l) olema õigus 
võtta meetmeid juhul, kui lühikeseks 
müügi või muud sellega seotud tehingud 
ohustavad finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ELi 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsust 
ning sellel on piiriülene mõju, kusjuures 
pädevad asutused ei ole ohu 
kõrvaldamiseks võtnud piisavaid 
meetmeid. Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) peaks vajaduse korral teavitama 
määrusega (EL) nr .../2010 [Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu] loodud
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
teisi asjakohaseid asutusi, kui meetmete 
mõju võib ulatuda finantsturgudelt 
kaugemale, nt kaupade tuletisinstrumentide 
puhul, mida kasutatakse reaalsete füüsiliste 
positsioonide katmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolev määrus järgib Euroopa Liidu 
toimimise lepingus ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige ELi toimimise 
lepingu artiklis 16 ja ELi põhiõiguste harta 
artiklis 8 tunnustatud õigust isikuandmete 
kaitsele. Eelkõige on finantsstabiilsuse ja 
investorite kaitse seisukohast oluline 
tagada märkimisväärsete lühikeste 
netopositsioonide läbipaistvus, sealhulgas 
positsioonide avalikustamine vastavalt 
käesolevale määrusele. Selline läbipaistvus 
võimaldab reguleerivatel asutustel jälgida 
lühikeseks müügi kasutamist seoses turu 
kuritarvitamise strateegiatega ja selle mõju 
turu nõuetekohasele toimimisele. Lisaks 

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

strateegiatega ja selle mõju turu 
nõuetekohasele toimimisele. Lisaks aitab 
selline läbipaistvus vältida teabe 
asümmeetriat ja tagab, et kõiki turuosalisi 
teavitatakse piisavalt sellest, mil määral 
lühikeseks müük mõjutab hindu. Igasugune 
teabevahetus ja teabe edastamine pädevate 
asutuste vahel peaks olema kooskõlas 
isikuandmete edastamise eeskirjadega, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ning 
selliste andmete vaba liikumise kohta. 
Igasugune teabevahetus ja teabe 
edastamine Euroopa järelevalveasutuse 
(EVJA) poolt peaks olema kooskõlas 
isikuandmete edastamise eeskirjadega, mis 
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta 
määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta ja mida 
tuleks täielikult kohaldada käesoleva 
määruse kohasel isikuandmete töötlemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(32) Liikmesriigid peavad kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ja tagama vastavate 
meetmete rakendamise. Kõnealused 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) peaks abistama 
liikmesriike nende püüdlustes sanktsioone 
ühtlustada. Euroopa järelevalveasutusele 
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(EVJA-le) tuleks samuti teatada kõigist 
liikmesriikide võetud sanktsioonidest.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Komisjonile tuleks anda volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt. Eelkõige tuleks delegeeritud 
õigusaktid võtta vastu seoses lühikeste 
positsioonide arvutamise üksikasjadega, 
seoses sellega, millal füüsilisel või 
juriidilisel isikul on krediidiriski 
vahetustehingu katmata positsioon, 
teatamis- ja avalikustamiskünnistega ning 
selliste kriteeriumide ja tegurite 
täpsustamisega, mille kohaselt määratakse 
kindlaks, kas ebasoodne sündmus või 
suundumus tõsiselt ohustab 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
liikmesriigis või ELis.

(34) Komisjonile tuleks anda volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt. Eelkõige tuleks delegeeritud 
õigusaktid võtta vastu seoses
netopositsioonide arvutamise 
üksikasjadega, seoses sellega, millal 
füüsilisel või juriidilisel isikul on 
krediidiriski vahetustehingu katmata 
positsioon, teatamis- ja 
avalikustamiskünnistega ning selliste 
kriteeriumide ja tegurite täpsustamisega, 
mille kohaselt määratakse kindlaks, kas 
ebasoodne sündmus või suundumus tõsiselt 
ohustab finantsstabiilsust või turu usaldust 
liikmesriigis või ELis. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Euroopa 
järelevalveasutusel (EVJA-l) peaks olema 
komisjonile nõu andmise kaudu keskne 
roll delegeeritud õigusaktide koostamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) võlainstrumendid, mis on 
emiteeritud ettevõtte poolt, kelle peakontor 
asub ELis ja kelle aktsiatega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, ja 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jao 
punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumendid, mis on seotud selliste 
võlainstrumentidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „volitatud esmasvahendaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes on sõlminud riigi 
võlakohustuse emitendiga lepingu, mille 
kohaselt kõnealune füüsiline või juriidiline 
isik kohustub tegutsema esindajana seoses 
kõnealuse emitendi emiteeritud 
võlainstrumentidega seotud tehingute ja 
toimingutega esmas- ja järelturul;

a) „volitatud esmasvahendaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes on sõlminud riigi
või ettevõtte võlakohustuse emitendiga 
lepingu, mille kohaselt kõnealune füüsiline 
või juriidiline isik kohustub tegutsema 
esindajana seoses kõnealuse emitendi 
emiteeritud võlainstrumentidega seotud 
tehingute ja toimingutega esmas- ja 
järelturul;

Or. en
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „ettevõtte võlakohustus” – sellise 
ettevõtte emiteeritud võlainstrument, kelle 
peakontor asub ELis ja kelle aktsiatega 
on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas;

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „ettevõtte emiteeritud võlakohustus” –
sellise ettevõtte emiteeritud võlakohustuse 
koguväärtus, kelle peakontor asub ELis ja 
kelle aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas; 

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) sellise ettevõtte emiteeritud 
võlakohustuse puhul, kelle peakontor 
asub ELis ja kelle aktsiatega on lubatud 
kaubelda ELi kauplemiskohas, või 
krediidiriski vahetustehingu puhul sellise 
ettevõtte kohustusega seoses, kelle 
peakontor asub ELis ja kelle aktsiatega 
on lubatud kaubelda ELi kauplemiskohas, 
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selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub 
ettevõtte peakontor; 

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) muu finantsinstrumendi puhul, kui 
alapunktides i või ii osutatud instrument, 
kõnealuse finantsinstrumendi jaoks 
komisjoni määruse 1287/2006 artikli 2 
lõikes 7 määratletud ja vastavalt kõnealuse 
määruse III peatükile kindlaks määratud 
pädev asutus;

iii) muu finantsinstrumendi puhul, kui 
alapunktides i, ii või ii a osutatud 
instrument, kõnealuse finantsinstrumendi 
jaoks komisjoni määruse 1287/2006 artikli 
2 lõikes 7 määratletud ja vastavalt 
kõnealuse määruse III peatükile kindlaks 
määratud pädev asutus;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) finantsinstrumendi puhul, mida ei 
hõlma alapunktid i, ii või iii, sellise 
liikmesriigi pädev asutus, kus 
finantsinstrumendiga lubati esimest korda 
kaubelda kauplemiskohas.

iv) finantsinstrumendi puhul, mida ei 
hõlma alapunktid i, ii, ii a või iii, sellise 
liikmesriigi pädev asutus, kus 
finantsinstrumendiga lubati esimest korda 
kaubelda kauplemiskohas.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ja 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel
võtta meetmed, et täpsustada lõikes 1 
sätestatud määratlused, määrates eelkõige 
kindlaks, millal käsitatakse füüsilist või 
juriidilist isikut finantsinstrumentide 
omanikuna lõike 1 punkti p kohase 
lühikese müügi määratluse tähenduses.

2. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ja 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel
vastu meetmed, millega täpsustatakse
lõikes 1 sätestatud määratlused, määrates 
eelkõige kindlaks, millal käsitatakse 
füüsilist või juriidilist isikut 
finantsinstrumentide omanikuna lõike 1 
punkti p kohase lühikese müügi määratluse 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi emiteeritud 

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi või sellise ettevõtte 
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võlainstrumendi lühikeseks müümisest; poolt, kelle peakontor asub ELis ja kelle 
aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas, emiteeritud 
võlainstrumendi lühikeseks müümisest; 

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) äriühingu emiteeritud aktsia või 
liikmesriigi või ELi või sellise ettevõtte 
poolt, kelle peakontor asub ELis ja kelle 
aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas, emiteeritud 
võlainstrumendi omamisest; 

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
loetakse finantsvõimendusega pikaks 
positsiooniks pikka positsiooni, mis 
võimaldab füüsilisel või juriidilisel isikul 
saada rahalist kasu juhul, kui aktsia või 
võlainstrumendi hind või väärtus 
suureneb rohkem, kui rahaline kasu 
aktsia või võlainstrumendi hinna või 
väärtuse kasvust juhul, kui see füüsiline 
või juriidiline isik hoiab aktsiat või 
võlainstrumenti. 

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võetakse 
ettevõtte võlakohustusega seotud lühikese 
ja pika positsiooni arvutamisel arvesse 
kõiki krediidiriski vahetustehinguid, mis 
on seotud sellise ettevõtte kohustusega või 
krediidikvaliteeti mõjutava sündmusega, 
kelle peakontor asub ELis ja kelle 
aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas.

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitaliga seotud lühike 
netopositsioon positsiooni, mille 
arvutamiseks arvatakse maha mis tahes 
pikk positsioon, mis füüsilisel või 
juriidilisel isikul on seoses äriühingu 
emiteeritud aktsiakapitaliga, mis tahes 
lühikesest positsioonist, mis füüsilisel või 
juriidilisel isikul on seoses kõnealuse 
aktsiakapitaliga. Sellisest mahaarvamisest 
tulenevat negatiivset väärtust loetakse 
pikaks netopositsiooniks. 

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab liikmesriigi või ELi emiteeritud 
võlakohustustega seotud lühike 
netopositsioon positsiooni, mille 
arvutamiseks arvatakse maha mis tahes 
pikk positsioon, mis füüsilisel või 
juriidilisel isikul on seoses liikmesriigi või 
ELi emiteeritud võlakohustustega, mis 
tahes lühikesest positsioonist, mis füüsilisel 
või juriidilisel isikul on seoses liikmesriigi 
või ELi emiteeritud võlakohustustega.
Sellisest mahaarvamisest tulenevat 
negatiivset väärtust loetakse pikaks 
netopositsiooniks.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab ettevõtte emiteeritud 
võlakohustusega seotud lühike 
netopositsioon positsiooni, mille 
arvutamiseks arvatakse maha pikk 
positsioon, mis füüsilisel või juriidilisel 
isikul on seoses ettevõtte emiteeritud 
võlakohustusega, mis tahes lühikesest 
positsioonist, mis füüsilisel või juriidilisel 
isikul on seoses sama võlakohustusega. 
Sellisest mahaarvamisest tulenevat 
negatiivset väärtust loetakse pikaks 
netopositsiooniks.

Or. en

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Füüsiliste või juriidiliste isikute 
lühikesed netopositsioonid ja pikad 
netopositsioonid lõigete 4, 5 ja 5 a 
tähenduses hõlmavad indeksite, korvide ja 
börsil kaubeldavate fondidega seotud 
positsioone, samuti nendega seotud 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jao 
punktides 4–10 sätestatud 
tuletisinstrumentide positsioone, 
sealhulgas need samad 
tuletisinstrumendid, kui nendega 
kaubeldakse väljaspool kauplemiskohta.
Kui konkreetse emitendi või emiteeritud 
finantsinstrumendiga seoses kohaldatakse 
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erinevaid investeerimisstrateegiaid eri 
üksuste eraldi fondide kaudu, toimub 
lõigete 3, 4, 5 ja 5 a tähenduses lühikeste 
ja pikkade netopositsioonide arvutamine 
iga fondi tasandil. Kui konkreetse 
emitendi või emiteeritud 
finantsinstrumendi suhtes kohaldatakse 
sama investeerimisstrateegiat rohkem kui 
ühe fondi kaudu, liidetakse iga fondi 
lühikesed ja pikad netopositsioonid 
kokku. Kui lühikesi ja pikki positsioone 
võetakse ühe üksuse raames rohkem kui 
ühes ettevõtlusvaldkonnas, arvutatakse 
lühikesed ja pikad netopositsioonid eraldi 
igale ettevõtlusvaldkonnale, muudest 
ettevõtlusvaldkondadest vähemalt 
infotõketega eraldatuna. Kui ühes ja 
samas üksuses hallatakse kahte või 
enamat portfelli diskretsiooni alusel, 
kohaldades konkreetse emitendi või 
emiteeritud finantsinstrumendi suhtes 
sama investeerimisstrateegiat, tuleks need 
positsioonid lühikeste ja pikkade 
netopositsioonide arvutamisel liita.
Kliendi portfelli haldamisel muul viisil kui 
diskretsiooni alusel on lühikeste või 
pikkade netopositsioonide arvutamine 
kliendi õiguslik kohustus.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) mis juhul on füüsilisel või juriidilisel 
isikul lõike 2 a kohaselt 
finantsvõimendusega pikk positsioon;

Or. en
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mis juhul on füüsilisel või juriidilisel 
isikul lõigete 4 ja 5 kohaselt lühike 
netopositsioon ning positsiooni arvutamise 
meetod;

b) mis juhul on füüsilisel või juriidilisel
isikul lõigete 4, 5 ja 5 a kohaselt lühike 
netopositsioon ning positsiooni arvutamise 
meetod;

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kuidas lõigete 3, 4, ja 5 kohaldamisel 
arvutatakse positsioon, kui 
konsolideerimisgrupi eri üksustel on pikad 
või lühikesed positsioonid, või kuidas 
arvutatakse positsioon eri fondide 
valitsemise korral.

c) kuidas lõigete 3, 4, 5 ja 5 a kohaldamisel 
arvutatakse positsioon, kui 
konsolideerimisgrupi eri üksustel on pikad 
või lühikesed positsioonid, või kuidas 
arvutatakse positsioon eri fondide 
valitsemise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kasutata emitendi kohustuste täitmata 
jätmise riski maandamiseks juhul, kui 
füüsilisel või juriidilisel isikul on pikk 
positsioon seoses kõnealuse emitendi riigi 
või ettevõtte võlakohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kuidas lõike 1 kohaldamisel arvutatakse 
positsioon, kui konsolideerimisgrupi eri 
üksustel on pikad või lühikesed 
positsioonid, või kuidas arvutatakse 
positsioon eri fondide valitsemise korral.

b) kuidas lõike 1 kohaldamisel arvutatakse 
positsioon, kui konsolideerimisgrupi eri 
üksustel on pikad või lühikesed 
positsioonid, või kuidas arvutatakse 
positsioon eri fondide valitsemise korral, 
võttes arvesse vajadust saada ulatuslik 
ülevaade igast iseseisvast 
investeerimisstrateegiast artikli 3 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

lühike netopositsioon seoses sellise 
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, teavitab asjaomaseid 
pädevaid asutusi koheselt, kui positsioon 
ületab lõike 2 kohase teatamiskünnise või 
langeb alla selle.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantsturgude suundumusi arvesse 
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) esitada ning saata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse vajaduse kohta lõikes 2 
osutatud künniseid kohandada.

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

Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 38 
sätestatud tingimustel lõikes 2 osutatud 
künniseid kolme kuu jooksul alates 
Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest ning 
finantsturgude suundumusi arvestades 
vajalikus ulatuses kohandada.

Künniste kohandamine ei tohi mingil 
juhul vähendada pädevate asutuste 
võimalusi lühikesi netopositsioone 
jälgida.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
toimub kooskõlas artikliga 9.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Aktsia märkimisväärsest 

finantsvõimendusega pikast 
netopositsioonist teatamine pädevatele 

asutustele
1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
finantsvõimendusega pikk netopositsioon 
seoses sellise äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitaliga, mille aktsiatega on 
lubatud kaubelda kauplemiskohas, 
teavitab asjaomaseid pädevaid asutusi 
koheselt, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase teatamiskünnise või langeb alla 
selle.
2. Asjakohane teatamiskünnis on 0,2 % 
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgnev kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.
3. Finantsturgude suundumusi arvesse 
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) esitada ning saata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse vajaduse kohta lõikes 2 
osutatud künniseid kohandada.

Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
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vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 
38 sätestatud tingimustel lõikes 2 osutatud 
künniseid kolme kuu jooksul alates 
Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest ning 
finantsturgude suundumusi arvestades 
vajalikus ulatuses kohandada. 
Künniste kohandamine ei tohi mingil 
juhul vähendada pädevate asutuste 
võimalusi finantsvõimendusega pikki 
netopositsioone jälgida. 
4. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
toimub kooskõlas artikliga 9. 

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega pikkadel positsioonidel on lühikeste positsioonidega samad riskid. 
Seetõttu oleks teavitamine pädevate asutuste jaoks kasulik.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Märgistamist tuleks kohaldada ka börsivälistele tehingutele, et jälgida kõiki lühikeseks müüke 
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ja säilitada võrdne konkurentsiolukord.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Korraldusi täitvad füüsilised või 
juriidilised isikud märgistavad kõik 
müügikorraldused lühikeseks müügi 
korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.

Or. en

Selgitus

Märgistamiskohustus peaks olema klientidel ja mitte kauplemiskohtadel ega 
investeerimisühingutel.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kauplemiskoha või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel korraldusi 
täitva investeerimisühingu 
päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib korrapäraselt, kas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud 
tõepoolest märgistavad lühikeseks müügi 
korraldusi.
Kui füüsiline või juriidiline isik jätab 
märgistamise korduvalt tegemata, keelab 
pädev asutus füüsilisele või juriidilisele 
isikule kauplemiskohas või 
investeerimisühingu kaudu täiendavate 
aktsiate müügi piisava ja hoiatava 
pikkusega ajavahemiku jooksul. 

Or. en
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Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lühikeseks müügi korraldusi ja 
lühikeseks müüki puudutavad andmed 
avaldatakse kauplemiskoha või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel korraldusi 
täitva investeerimisühingu 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele. 
Andmed hõlmavad vähemalt korraldusi 
andva füüsilise või juriidilise isiku 
andmeid, andmeid selle kohta, millal 
korraldus korralduste raamatusse kanti, 
millal korraldus täideti või raamatust 
kustutati, ning korralduse hinda, mahtu 
ja täitmise korda. 
Pädevale asutusele võimaldatakse nendele 
andmetele juurdepääs. 

Or. en

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Kauplemiskoht või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel korraldusi 
täitev investeerimisühing avaldab 
vähemalt iga päev kokkuvõtte kõigi 
kauplemisele lubatud aktsiate lühikeseks 
müügi mahust ning esitab need andmed 
protsendina kauplemiskoha või 
investeerimisühingu müügitehingute 
mahust.

Or. en
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Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks lõike 1 
kohaselt esitatavate andmete üksikasjad, 
sh lühikeseks müükide maht. 
Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklitele [10–14].
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks 
korralduste märgistamise kord ning 
esitatavate andmete ühtne vorm, et 
lihtsustada andmete konsolideerimist.
Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklile 15.
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
rakenduslike tehniliste standardite 
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kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Kauplemiskoht või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel korraldusi 
täitev investeerimisühing, kes ei käesoleva 
määruse jõustumise ajaks 
märgistamismenetlusi kehtestanud, 
kohaldab käesolevat artiklit alates 31. 
detsembrist 2013. 

Or. en

Selgitus

Asjakohane üleminekuperiood on vajalik, et vähendada märgistamisnõude täitmisega seotud 
kulusid.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantsturgude suundumusi arvesse
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) esitada ja saata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse vajaduse kohta lõikes 2 
osutatud künniseid kohandada.

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

Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 38 
sätestatud tingimustel lõikes 2 osutatud 
künniseid kolme kuu jooksul alates 
Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest ning 
finantsturgude suundumusi arvestades 
vajalikus ulatuses kohandada.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
peab olema kooskõlas artikliga 9.

Or. en
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Aktsiatega seotud märkimisväärsete 

finantsvõimendusega pikkade 
netopositsioonide avalikustamine

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
finantsvõimendusega pikk netopositsioon 
seoses sellise äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitaliga, mille aktsiatega on 
lubatud kaubelda kauplemiskohas, 
avalikustab positsiooni üksikasjad niipea, 
kui positsioon ületab või langeb alla lõike 
2 kohase avalikustamiskünnise.
2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 
0,5% asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1%-line vahemik. 
3. Finantsturgude suundumusi arvesse 
võttes võib Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) esitada ning saata Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
arvamuse vajaduse kohta lõikes 2 
osutatud künniseid kohandada.

Komisjon võib delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ning artiklites 37 ja 
38 sätestatud tingimustel lõikes 2 osutatud 
künniseid kolme kuu jooksul alates 
Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 
arvamuse kättesaamisest ning 
finantsturgude suundumusi arvestades 
vajalikus ulatuses kohandada.

4. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
peab olema kooskõlas artikliga 9.

Or. en
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
peab olema kooskõlas artikliga 9.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Ettevõtete võlakohustuste ja krediidiriski 

vahetustehingutega seotud 
märkimisväärsetest lühikestest 

netopositsioonidest teatamine pädevatele 
asutustele

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
mõni allpool kirjeldatud positsioonidest, 
teatab asjaomasele pädevale asutusele 
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sellest niipea, kui see positsioon 
asjaomase liikmesriigi või ELi puhul 
ületab või langeb alla teatamiskünnise:
a) lühike netopositsioon seoses sellise 
ettevõtte emiteeritud võlakohustusega, 
kelle peakorter on ELis ja kelle aktsiatega 
on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas; 
b) krediidiriski vahetustehingu katmata 
positsioon seoses sellise ettevõtte 
kohustusega, kelle peakorter on ELis ja 
kelle aktsiatega on lubatud kaubelda ELi 
kauplemiskohas. 
2. Asjakohased teatamiskünnised 
hõlmavad algkünnist ja lisakünniseid, 
kusjuures kõnealused künnised määrab 
komisjon kindlaks vastavalt lõikele 3.
3. Komisjon määrab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kindlaks lõikes 2 osutatud künnised. 
Komisjon ei määra künniseid sellisele 
tasemele, mille puhul tuleb teatada 
madala väärtusega positsioonidest. 
4. Käesoleva artikli kohane teavitamine 
peab olema kooskõlas artikliga 9.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvusnõuete laiendamine ettevõtetele on vajalik, et vältida ettevõtete võlakohustuste 
kuritarvitamist. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lühike netopositsioon arvutatakse kell
24.00 igal kauplemispäeval, mil füüsilisel 
või juriidilisel isikul on asjaomane 
positsioon. Lühikesest netopositsioonist 

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

netopositsioonist teatatakse või see 
avalikustatakse hiljemalt kell 15.30 
järgmisel kauplemispäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Artikli 7 kohasel avalikustamisel 
tagatakse kiire juurdepääs teabele, 
seejuures kedagi diskrimineerimata. Teave 
tehakse kättesaadavaks aktsiate emitendi 
päritoluliikmesriigi ametlikult 
kindlaksmääratud süsteemile kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
detsembri 2004. aasta direktiivi
(läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta 
teabele, mis kuulub avaldamisele 
emitentide kohta, kelle väärtpaberid on 
lubatud reguleeritud turul kauplemisele)
2004/109/EÜ artikli 21 lõikega 2 ning 
avaldatakse päritoluliikmesriigi pädeva 
asutuse veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada lõike 4 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks teabe 
avalikustamise kord.

6. Komisjonile antakse õigus võtta vastu
reguleerivad tehnilised standardid, et 
määrata kindlaks teabe avalikustamise kord
kooskõlas käesoleva artikliga.

Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud Esimeses lõigus osutatud reguleerivad
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tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA 
määrus] artiklile [7e].

tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklitele [10–14].

EVJA esitab kõnealuste rakenduslike
tehniliste standardite projektid komisjonile 
hiljemalt [31. detsembriks 2011].

Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab
reguleerivate tehniliste standardite
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklite 5, 7 ja 8 kohaseid teatamis- ja 
avalikustamisnõudeid kohaldatakse kõigi 
füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, 
olenemata sellest, kas nad asuvad või on 
asutatud ELis või väljaspool seda.

Artiklite 5, 5 a, 7, 7 a, 8 ja 8 a kohaseid 
teatamis- ja avalikustamisnõudeid 
kohaldatakse kõigi füüsiliste või juriidiliste 
isikute suhtes, olenemata sellest, kas nad 
asuvad või on asutatud ELis või väljaspool 
seda.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või mõnes muus 
liikmesriigis, esitab pädev asutus nõutud 
teabe Euroopa järelevalveasutusele 
(EVJA) 24 tunni jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks lõigete 1 
ja 2 kohaselt esitatava teabe üksikasjad. 
Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
standardid võetakse vastu vastavalt 
määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] artiklitele 
[10–14].
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks lõigete 1 
ja 2 kohaselt esitatava teabe vorm.
Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklile 15.
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en
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Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata 
investeerimisühingu, kolmanda riigi 
üksuse ega kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse artikli 
15 lõike 2 kohaselt samaväärsena, kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või 
väljaspool kauplemiskohta, mille suhtes 
kohaldatakse enne kolmanda 
kauplemispäeva lõppu pärast sellise aktsia 
lühikeseks müüki, millega on lubatud 
kaubelda kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendi lühikeseks müüki, 
artiklis 15 osutatud erandeid. 

Or. en
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Selgitus

Turutegijatele piiramatute ja täielike erandite tegemine on vastuolus turutegijate kohustusega 
teha tehingute arveldused õigel ajal.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu
reguleerivad tehnilised standardid, et 
määrata kindlaks selliste kokkulepete laad, 
millega nõuetekohaselt tagatakse aktsia või 
riigi võlainstrumendi kättesaadavus 
arveldamiseks.

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

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

Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA 
määrus] artiklile [7e].

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklitele [10–14].

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

Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [1. 
jaanuariks 2011]. 

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
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Piirangud seoses krediidiriski 
vahetustehingute katmata positsioonidega
Füüsiline või juriidiline isik võib sõlmida 
liikmesriigi või ELi kohustusega seotud 
krediidiriski vahetustehinguid ainult siis, 
kui sel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega.

Or. en

Selgitus

Krediidiriski vahetustehingut tuleks lubada ainult emitendi kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Krediidiriski vahetustehingute kasutamise 

piirangud krediidiasutustele
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta)1 kohase tegevusloa saanud 
krediidiasutus ei sõlmi oma 
päritoluliikmesriigi ega ELi kohustusega 
seotud krediidiriski vahetustehinguid.
_________________________________

1 ELT L 1, 30.6.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus

Krediidiriski vahetustehinguid kasutatakse sel juhul ainult regulatsioonide vältimiseks, sest 
liikmesriigi krediidirisk põhjustab tõenäoliselt ka tema krediidiasutuste krediidiriski.
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Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlainstrumentidega,
või väljaspool kauplemiskohta klientide 
nimel seoses kõnealuste instrumentidega 
korraldusi täitev investeerimisühing
tagab, et tal või kauplemiskohale
arveldusteenuseid pakkuval kesksel 
vastaspoolel või talle või 
investeerimisühingule arveldusteenuseid 
pakkuval väärtpaberite 
keskdepositooriumil või 
investeerimisühingul on kehtestatud kord, 
mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

Or. en

Selgitus

Sisseostmise korda tuleks kohaldada ka börsiväliste tehingute suhtes, et mitte vähendada 
reguleeritud turgude konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 77

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui füüsiline või juriidiline isik, kes müüb 
aktsiaid või riigi võlainstrumente, ei 
suuda arvelduse ebaõnnestumise 
probleemi lahendada 10 päeva jooksul 
alates tehingu päevast või turutegemise 
korral 12 kauplemispäeva jooksul alates 
tehingu päevast, keelab kauplemiskoht, 
kus on lubatud kaubelda aktsiatega või 
riigi võlainstrumentidega, või 
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investeerimisühing, kes täidab klientide 
nimel seoses kõnealuste instrumentidega 
korraldusi väljaspool kauplemiskohta, 
füüsilisel või juriidilisel isikul teha 
kauplemiskohas või investeerimisühingu 
kaudu täiendavaid aktsiate või riigi 
võlainstrumentide müügi tehinguid seni, 
kuni isik ei suuda tagada kõnealuses 
kauplemiskohas või investeerimisühingu 
kaudu tehtud tehingu arveldamist. 

Or. en

Selgitus

Kuritahtliku arveldamise ebaõnnestumise korral rakendatavad ranged karistused on parim 
viis turudistsipliini tõhustamiseks.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega või riigi võlakohustustega, või 
väljaspool kauplemiskohta klientide nimel 
seoses kõnealuste instrumentidega 
korraldusi täitev investeerimisühing
kehtestab eeskirjad, mis võimaldavad tal,
kesksel vastaspoolel või väärtpaberite 
keskdepositooriumil teatada igast 
sisseostumenetlusest asjaomasele 
pädevale asutusele. Kui füüsiline või 
juriidiline isik ei suuda korduvalt
arveldamist tagada, uurib pädev asutus, 
kas ebaõnnestumine tuleneb lühikeseks 
müügist. Kui korduv ebaõnnestumine 
tuleneb lühikeseks müügist, kohaldab 
pädev asutus tõhusaid, proportsionaalseid 
ja hoiatavaid karistusi. 

Or. en
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Selgitus

Pädevad asutused peaksid uurima, miks arveldamine korduvalt ebaõnnestub, sest selle põhjus 
võib olla kuritahtlik katteta lühikeseks müük.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, milles täpsustatakse 
igapäevaste maksete minimaalne suurus 
ning lõigetes 2 ja 3 osutatud korduva 
ebaõnnestumise määratlus.
Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklitele [10–14].
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [1. 
jaanuariks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artikleid 6, 7, 7 a 8 ja 8 a ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja avaldab samaaegselt konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt tõhusat likviidsust 
turul nii, et nende tegevustega ei ületata 
klientide mõistlikke lühiajalisi vajadusi.

a) avaldab samaaegselt konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul; 
b) täidab oma tavapärase tegevuse raames 
klientide antud korraldusi või kaupleb 
klientide antud müügi- või 
ostukorralduste kohaselt ning katab oma 
positsioone seoses kõnealuste 
toimingutega.

Or. en

Selgitus

Turutegijate suhtes ei tohiks artikli 5 kohaldamisel erandit teha, sest turutegijatel ei ole 
üldjuhul märkimisväärseid üleööpositsioone. 
Erand on viidud otse artiklisse 12.
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Muudatusettepanek 86

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud erandit 
kohaldatakse ainult siis, kui tegevuste 
kohta peetakse eraldi 
raamatupidamisarvestust ja kui tegevused 
on nimetatud lõigus osutatud äriühingu 
või üksuse muudest tegevustest 
funktsionaalselt eraldatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, 
milles täpsustatakse funktsionaalse ja 
raamatupidamisarvestuse eraldamise 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, 
milles täpsustatakse tehingute mahu, 
korrapärasuse, järjepidevuse, hindade ja 
pakkumiste suuruse kriteeriumid, mis 
tagavad, et tegevused, mille suhtes 
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kohaldatakse erandeid, soodustavad turul 
tõhusat likviidsust. 

Or. en

Selgitus

Turutegijatel peaks olema erandite kohaldamiseks reaalne kohustus likviidsust tagada.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandas ja neljandas lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) 
nr …/…[EVJA] artiklitele [10–14].
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib korrapäraselt ja vähemalt iga 
kuue kuu järel, kas füüsiline või 
juriidiline isik täidab käesolevas lõikes 
sätestatud tingimusi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikleid 6, 7, 7 a 8 ja 8 a ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, kui ta tegutseb 
esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või 
väljaspool seda ja täidab oma tavapärase 
tegevuse raames klientide antud 
korraldusi või kaupleb klientide antud 
müügi- või ostukorralduste kohaselt ning 
katab positsioone seoses kõnealuste 
toimingutega nii, et nende toimingutega ei 
ületata klientide mõistlikke lühiajalisi 
vajadusi.
Esimeses lõigus sätestatud erandit 
kohaldatakse ainult siis, kui tegevuste 
kohta peetakse eraldi 
raamatupidamisarvestust ja kui tegevused 
on nimetatud lõigus osutatud äriühingu 
või üksuse tegevustest funktsionaalselt 
eraldatud. 
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, 
milles täpsustatakse kriteeriumid, mida 
pädevad asutused peavad arvesse võtma, 
kui nad määravad, kas positsiooni 
katmise toiming tuleneb kliendi antud 
müügi- või ostukorraldustest.
Kolmandas lõigus osutatud reguleerivad 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EÜ) nr …/…[EVJA] 
artiklitele [10–14].
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
reguleerivate tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
detsembriks 2011].
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Päritoluliikmesriigi pädev asutus 
kontrollib korrapäraselt ja vähemalt iga 
kuue kuu järel, kas toimingud, mis 
kuuluvad käesoleva lõike 
kohaldamisalasse, on algatanud klient või 
on tehtud kliendi antud müügi- või 
ostukorralduste kohaselt ning on seotud 
positsioonide katmisega seoses kõnealuste 
toimingutega. 

Or. en

Selgitus

See tegevus ei ole turutegemine ja see tuleks eraldada. 
Funktsionaalne eraldamine on parim viis tagada, et klientide korralduste kohaselt tehtud 
kauplemistehingute erandeid ei kohaldata selliste tehingute suhtes, mis ei ole seotud klientide 
korraldustega.

Muudatusettepanek 92

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) rahapesuvastane töökond ei ole 
kandnud seda kolmandat riiki rahapesu ja 
terrorismi rahastamise vastasest koostööst 
keelduvate riikide ja territooriumide 
nimekirja. 

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 96

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus 
võib nõuda, et füüsilised või juriidilised 
isikud, kellel on lühike netopositsioon 
seoses finantsinstrumendiga, mille suhtes 
juba kohaldatakse artiklites 5–8 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid, teataksid talle või 
avalikustaksid positsiooni üksikasjad 
madalama künnise korral kui artiklites
5−8 osutatud, kui mõlemad järgmised 
tingimused on täidetud:
a) turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või mõnes muus 
liikmesriigis; 
b) teatamine või avalikustamine on vajalik 
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ohu kõrvaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Laenuandjate poolne teavitamine 

eriolukorras 
1. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus 
võib võtta lõikes 2 osutatud meetme, kui 
turul on ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust 
asjaomases liikmesriigis või ühes või 
mitmes teises liikmesriigis. 
2. Liikmesriigi pädev asutus võib nõuda, 
et füüsilised või juriidilised isikud, kes 
tegelevad teatava finantsinstrumendi või 
finantsinstrumentide liigi laenuks 
andmisega, teataksid teatava 
finantsinstrumendi või 
finantsinstrumentide liigi laenuks 
andmise tasude ebatavalisest 
suurenemisest.

Or. en

Selgitus

Laenuandjapoolne teave võib olla kasulik reguleerivatele asutustele, kui finantsturud on surve 
all.
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Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 100

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 101

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigi asjaomane pädev asutus 
võib kehtestada kauplemiseks lubatud 
aktsiate või riigi võlakohustuste 
lühikeseks müügi tehinguid sõlmivale 
füüsilisele või juriidilisele isikule nõude, 
et finantsinstrumenti võib lühikeseks 
müüa vaid järgmistel tingimustel:
a) hinnaga, mis ületab vahetult eelnenud 
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müügitehingu hinda (plus tick), või 
b) viimase müügihinnaga, kui see on 
kõrgem kui viimane erinev hind (zero-
plus tick). 

Or. en

Selgitus

Reguleerivatel asutustel peaks olema võimalik kehtestada alternatiivina lühikeseks müügi 
keelamisele eeskirjad, millega nõutakse lühikeseks müügi korral eelnenud müügitehingu 
hinnast kõrgemat hinda.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 103

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Asjaomane pädev asutus teavitab oma 
otsusest koheselt Euroopa 
järelevalveasutust (EVJA), kes omakorda 
teavitab kõiki pädevaid ametiasutusi 
teistes liikmesriikides, kus 
finantsinstrumendiga kaubeldakse.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 a
Sisseostumenetluse ajutise kohandamise 
volitus kiire hinnatõusu (short squeeze) 

korral
1. Kui aktsia või riigi võlakohustuse hind 
tõuseb kiiresti (short squeeze), võib 
liikmesriigi asjaomane asutus otsustada 
kohandada artiklis 13 nimetatud 
sisseostmise korda või selle peatada. 
2. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ja 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
vastu meetmed, millega täpsustatakse, 
millal aktsia või riigi võlakohustuse hind 
tõuseb kiiresti (short squeeze). 

Or. en
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Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus avaldab oma veebilehel 
teatise mis tahes otsuse kohta võtta 
artiklite 16–19 kohased meetmed või 
pikendada nende kehtivusaega.

1. Pädev asutus avaldab oma veebilehel 
teatise mis tahes otsuse kohta võtta 
artiklite 16–19 a kohased meetmed või 
pikendada nende kehtivusaega.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artiklite 16–19 kohased meetmed 
jõustuvad teatise avaldamise kuupäeval või 
teatises märgitud hilisemal kuupäeval ja 
neid kohaldatakse seoses tehingutega, mis 
sõlmitakse pärast meetme jõustumist.

3. Artiklite 16–19 a kohased meetmed 
jõustuvad teatise avaldamise kuupäeval või 
teatises märgitud hilisemal kuupäeval ja 
neid kohaldatakse seoses tehingutega, mis 
sõlmitakse pärast meetme jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artiklite 16, 17 või 18 kohaste 
meetmete võtmist või nende kehtivusaja 
pikendamist ning enne mis tahes artikli 19 
kohaste piirangute kehtestamist teatab 
pädev asutus kavandatud meetmetest 
EVJA-le ja teistele pädevatele asutustele.

1. Enne artiklite 16, 16 a, 17 või 18 
kohaste meetmete võtmist või nende 
kehtivusaja pikendamist ning enne mis 
tahes artikli 19 kohaste piirangute või 
artikli 19 a kohaste kohanduste
kehtestamist teatab pädev asutus 
kavandatud meetmetest Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA) ja teistele 
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pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatis artiklite 16–18 kohaste meetmete 
võtmise või nende kehtivusaja pikendamise 
kohta esitatakse vähemalt 24 tundi enne 
kavandatud meetmete jõustumist või nende 
kehtivusaja pikendamist. Eriolukorras võib 
pädev asutus esitada teatise vähem kui 24 
tundi enne kavandatud meetmete 
jõustumist, kui ei ole võimalik seda teha 24 
tundi enne jõustumist. Artikli 19 kohane 
teatis esitatakse enne kavandatud meetmete 
jõustumist.

3. Teatis artiklite 16, 16 a, 17, 18 ja 19 a
kohaste meetmete võtmise või nende 
kehtivusaja pikendamise kohta esitatakse 
vähemalt 24 tundi enne kavandatud 
meetmete jõustumist või nende kehtivusaja 
pikendamist. Eriolukorras võib pädev 
asutus esitada teatise vähem kui 24 tundi 
enne kavandatud meetmete jõustumist, kui 
ei ole võimalik seda teha 24 tundi enne 
jõustumist. Artikli 19 kohane teatis 
esitatakse enne kavandatud meetmete 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädev asutus, kes saab 
käesoleva artikli kohase teatise, võib 
kõnealuses liikmesriigis võtta artiklite 16–
19 kohaseid meetmeid, kui ta jõuab 
seisukohale, et kõnealused meetmed on 
vajalikud teise pädeva asutuse aitamiseks. 
Pädev asutus esitab vastavalt lõigetele 1–3 
teatise ka siis, kui ta teeb ettepaneku 
meetmete võtmiseks.

4. Liikmesriigi pädev asutus, kes saab 
käesoleva artikli kohase teatise, võib 
kõnealuses liikmesriigis võtta artiklite 16–
19 a kohaseid meetmeid, kui ta jõuab 
seisukohale, et kõnealused meetmed on 
vajalikud teise pädeva asutuse aitamiseks. 
Pädev asutus esitab vastavalt lõigetele 1–3 
teatise ka siis, kui ta teeb ettepaneku 
meetmete võtmiseks.

Or. en



PE454.372v01-00 66/83 PR\840448ET.doc

ET

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast artikli 22 kohase teatise saamist 
artiklite 16, 17 või 18 kohaste meetmete 
võtmise või nende kehtivusaja pikendamise 
kohta esitab EVJA 24 tunni jooksul
arvamuse selle kohta, kas ta peab meedet 
või ettepanekut asjaomases eriolukorras 
vajalikuks. Kõnealuses arvamuses märgib 
EVJA, kas tema arvates on turul 
ebasoodsad sündmused või suundumused, 
mis tõsiselt ohustavad finantsstabiilsust või 
turu usaldust ühes või mitmes liikmesriigis, 
kas meede või ettepanek on ohu 
kõrvaldamiseks asjakohane ja 
proportsionaalne ning kas kavandatud 
meetmete kehtivusaeg on põhjendatud. Kui 
EVJA arvates peaksid ohu kõrvaldamiseks 
võtma meetmeid ka teised pädevad 
asutused, märgib ta selle kõnealuses 
arvamuses. Arvamus avaldatakse EVJA 
veebilehel.

2. Pärast artikli 22 kohase teatise saamist 
artiklite 16, 16 a, 17, 18 või 19 a kohaste 
meetmete võtmise või nende kehtivusaja 
pikendamise kohta otsustab Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) 24 tunni 
jooksul, kas ta peab meedet või ettepanekut 
asjaomases eriolukorras vajalikuks. 
Kõnealuses otsuses märgib Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA), kas tema 
arvates on turul ebasoodsad sündmused või 
suundumused, mis tõsiselt ohustavad 
finantsstabiilsust või turu usaldust ühes või 
mitmes liikmesriigis, kas meede või 
ettepanek on ohu kõrvaldamiseks 
asjakohane ja proportsionaalne ning kas 
kavandatud meetmete kehtivusaeg on 
põhjendatud. Kui Euroopa 
järelevalveasutuse (EVJA) arvates peaksid 
ohu kõrvaldamiseks võtma meetmeid ka 
teised pädevad asutused, märgib ta seda 
oma otsuses ja nõuab, et need pädevad 
asutused võtaksid selliseid meetmeid 24 
tunni jooksul. Otsus avaldatakse Euroopa 
järelevalveasutuse (EVJA) veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus teeb ettepaneku võtta 
meetmeid või võtab neid ja see on 
vastuolus lõike 2 kohase EVJA 

3. Kui Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
arvab, et meede tuleks kehtestada liidu 
tasandil, sisaldub tema otsuses 
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arvamusega või keeldub meetmete 
võtmisest ja see on vastuolus kõnealuse 
lõike kohase EVJA arvamusega, avaldab 
ta viivitamata oma veebilehel teatise, 
milles põhjendab oma tegevust.

asjakohane avaldus ja Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) tagab selle, et 
meedet rakendatakse kõikjal liidus 24 
tunni jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 114

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
vaatab käesoleva artikli kohased meetmed 
läbi korrapäraselt ja igal juhul vähemalt 
iga kolme kuu järel. Kui meetme 
kehtivusaega kolmekuulise ajavahemiku 
möödumisel ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus või pädevad asutused on 
võtnud vastavalt artiklitele 16, 17 või 18
meetmeid, võib EVJA võtta lõike 1 kohase 
mis tahes meetme, ilma et ta peaks esitama
artikli 23 kohase arvamuse.

Kui pädev asutus või pädevad asutused on 
võtnud vastavalt artiklitele 16, 16 a,17, 18
või 19 a meetmeid, võib Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) võtta lõike 1 
kohase mis tahes meetme, ilma et ta peaks
tegema artikli 23 kohase otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Enne lõike 1 kohase meetme võtmise või 
selle kehtivusaja pikendamise kohta otsuse 
tegemist teavitab Euroopa 
järelevalveasutus (EVJA) vajaduse korral 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
asjaomaseid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 36 ja artiklites 37 ja 38 
sätestatud tingimustel meetmed, et määrata 
kindlaks kriteeriumid ja tegurid, mida 
pädevad asutused ja EVJA võtavad arvesse 
artiklites 16, 17, 18 ja 23 osutatud 

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

artiklites 16, 16 a, 17, 18, 19 a ja 23 
osutatud ebasoodsate sündmuste või 
suundumuste ning artikli 24 lõike 2 punktis 
a osutatud ohu kindlakstegemisel.

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse 
täitmiseks pädeva asutuse. Liikmesriigid 
teatavad sellest komisjonile, EVJA-le ja 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse 
täitmiseks pädeva asutuse. Pädevad 
asutused on riigiasutused. Liikmesriigid 
teatavad sellest komisjonile, Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA) ja teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 a
Koostöö Euroopa järelevalveasutusega 

(EVJA)
1. Pädevad asutused teevad käesoleva 
määruse kohaldamisel koostööd Euroopa 
järelevalveasutusega (EVJA) vastavalt 
määrusele (EL) nr …/2010 [EVJA]. 
2. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA) viivitamata 
kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks määruse (EL) nr 
…/2010 [EVJA] kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
võib ühtlasi teostada kohapealset kontrolli 
sellest eelnevalt teatades või teatamata.
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) võib 
nõuda liikmesriikide pädevatelt asutustelt 
eriuurimise ja kohapealse kontrolli 
teostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused edastavad vastavalt 
artiklile 30 Euroopa järelevalveasutusele 
(EVJA) kolmandate riikide pädevatelt 
asutustelt saadud teabe. 

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA koordineerib koostöökokkulepete 
sõlmimist liikmesriikide pädevate asutuste 

2. Euroopa järelevalveasutus (EVJA)
koordineerib koostöökokkulepete 
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ja kolmandate riikide asjaomaste pädevate 
asutuste vahel. Selleks töötab EVJA välja
näidiskokkuleppe, mida võivad kasutada
pädevad asutused.

sõlmimist liikmesriikide pädevate asutuste 
ja kolmandate riikide asjaomaste pädevate 
asutuste vahel. Euroopa järelevalveasutus 
(EVJA) võtab vastavalt määruse (EL) nr 
…/2010 [EVJA] artiklile 16 vastu 
suunised näidiskokkuleppe kohta, mida 
pädevad asutused kasutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa järelevalveasutus (EVJA) võtab 
vastavalt määrusele (EL) nr …/2010 
[EVJA] vastu suunised haldusmeetmete ja 
karistuste liikide kohta, mis 
liikmesriikides tuleb kehtestada.
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Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid teatavad nendest sätetest 
komisjonile ja Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA) hiljemalt [1. 
juuliks 2012] Nad teatavad komisjonile ja 
Euroopa järelevalveasutusele (EVJA)
viivitamata nende sätete edaspidistest 
muudatustest

Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
avaldab oma veebilehel nimistu 
olemasolevatest haldusmeetmetest ja 
karistustest liikmesriikide kaupa. Seda 
nimistut ajakohastatakse korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad igal aastal Euroopa 
järelevalveasutusele (EVJA) koondteabe 
kõigi kehtestatud haldusmeetmete ja 
karistuste kohta.
Kui pädev asutus avaldab teabe selle 
kohta, et on kehtestatud haldusmeede või 
karistus, teatab ta sellest samaaegselt 
Euroopa järelevalveasutusele (EVJA).

Or. en
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Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 2, artikli 3 
lõikes 7, artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, 
artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 3, artikli 9 
lõikes 5, artikli 14 lõikes 3, artikli 19 lõikes 
4, artikli 19 lõikes 5 ja artiklis 25 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse alates …* neljaks 
aastaks õigus võtta vastu artikli 2 lõikes 2, 
artikli 3 lõikes 7, artikli 4 lõikes 2, artikli 5 
lõikes 3, artikli 5 a lõikes 3, artikli 7 lõikes 
3, artikli 7 a lõikes 3, artikli 8 lõikes 3,
artikli 8 a lõikes 3, artikli 9 lõikes 5, artikli 
14 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 19 
lõikes 5, artikli 19 a lõikes 2 ja artiklis 25 
osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon 
esitab delegeeritud volituse kohta aruande 
hiljemalt 6 kuud enne nelja-aastase 
ajavahemiku lõppu. Volituse 
delegeerimist pikendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu selle kooskõlas artikliga 37 
tagasi võtab.
*ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon püüab enne delegeeritud 
õigusakti vastuvõtmist konsulteerida 
Euroopa järelevalveasutusega (EVJA).

Or. en
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Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 7, artikli 4 
lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, artikli 7 lõikes 3, 
artikli 8 lõikes 3, artikli 9 lõikes 5, artikli 
14 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, artikli 19 
lõikes 5 ja artiklis 25 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 7, artikli 4 
lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 a lõikes 
3, artikli 7 lõikes 3, artikli 7 a lõikes 3, 
artikli 8 lõikes 3, artikli 8 a lõikes 3, artikli 
9 lõikes 5, artikli 14 lõikes 3, artikli 19 
lõikes 4, artikli 19 lõikes 5, artikli 19 a 
lõikes 2 ja artiklis 25 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest mõistliku aja jooksul enne lõpliku 
otsuse tegemist teavitada teist institutsiooni 
ja komisjoni, nimetades delegeeritud
volitused, mida ta soovib tagasi võtta, ja 
võimalikud tagasivõtmise põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituse
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest mõistliku aja jooksul enne lõpliku 
otsuse tegemist teavitada teist institutsiooni 
ja komisjoni nimetades delegeeritud
volituse, mida ta soovib tagasi võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
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delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 
võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub aktis nimetatud 
kuupäeval.

2. Kui pärast lõikes 1 nimetatud tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
aktis nimetatud kuupäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväiteid esitanud institutsioon
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

3. Kui kas Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahemiku 
jooksul, õigusakt ei jõustu. Vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklile 296 põhjendab
vastuväiteid esitanud institutsioon 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväiteid.

Or. en



PE454.372v01-00 76/83 PR\840448ET.doc

ET

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 

tähtaeg
Komisjon võtab 1. jaanuariks 2013 vastu 
artikli 2 lõikes 2, artikli 3 lõikes 7, artikli 
4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, artikli 5 a 
lõikes 3, artikli 7 lõikes 3, artikli 7 a lõikes 
3, artikli 8 lõikes 3, artikli 8 a lõikes 3, 
artikli 9 lõikes 5, artikli 14 lõikes 3, artikli 
19 lõikes 4, artikli 19 lõikes 5, artikli 19 a 
lõikes 2 ja artiklis 25 osutatud 
delegeeritud õigusaktid. 

Or. en

Muudatusettepanek 136

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kas tsentraliseeritud otsene aruandlus 
Euroopa järelevalveasutusele (EVJA) on 
asjakohane;

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevaid meetmeid, mis kehtivad 
enne 15. septembrit 2010 ja jäävad 

Olemasolevaid meetmeid, mis kehtivad 
enne 15. septembrit 2010 ja jäävad 
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käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
kohaldatakse kuni [1. juulini 2013]
tingimusel, et nendest teatatakse 
komisjonile.

käesoleva määruse reguleerimisalasse, 
kohaldatakse kuni [31. detsembrini 2012]
tingimusel, et nendest teatatakse 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a 
Euroopa järelevalveasutuse (EVJA) 

töötajad ja ressursid
Euroopa Järelevalveasutus (EVJA) 
hindab 31. detsembriks 2011 käesoleva 
määruse kohaste volituste ja ülesannete 
võtmisest tulenevaid personali- ja 
ressursivajadusi ning esitab aruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile.

Or. en
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SELETUSKIRI

Ettepaneku taust

2008. aasta septembris võttis Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) 
vastu meetmed, millega keelati ajutiselt mitmesaja finantssektori aktsia lühikeseks müük. 
Need olid otsused, mis tehti Lehman Brothersi pankroti järel. Mitu Euroopa reguleerivat 
asutust, sealhulgas Ühendkuningriigi finantsteenuste amet (FSA), Prantsusmaa finantsturgude 
amet (AMF) ja Saksamaa finantsteenuste järelevalveamet (BaFin) järgisid eeskuju ja tegid 
samasugused otsused. 2010. aasta mais, kui liikusid kuuldused ja oletused Kreeka riigivõla 
ning krediidiriski vahetustehingute kohta, kehtestas BAFin ajutise keelu katteta lühikeseks 
müügile ja euroala riikide võlakohustustega seotud katteta krediidiriski vahetustehingutele. 

Ühtsete Euroopa õigusaktide puudumine mõjutas negatiivselt nii võetud meetmete tõhusust 
kui siseturu toimimist, kuna eri liikmesriikides tehtud otsuseid ei kooskõlastatud ega 
ühtlustatud. Seetõttu on raske hinnata nende meetmete mõju finantsturgudele. Siiani 
avaldatud empiirilised uuringud ei anna selget ja ühemõttelist pilti lühikeseks müügi ja 
krediidiriski vahetustehingute majandusliku mõju kohta turgude toimivusele, likviidsusele ja 
volatiilsusele. Sellele vaatamata näitab tohutute mullide tekkimine (nt 2000. aastal lõhkenud 
internetifirmadega seotud (dot-com) mull) et lühikeseks müügil on piiratud võime 
tasakaalustada suundumusi tugevalt tõusval turul. Ka on tõendeid selle kohta, et lühikeseks 
müügil on keskmises ja pikaajalises perspektiivis teatud aktsiate ja riigi võlakohustuste 
hindade kukkumisele piiratud mõju, kuna selline hinnalangus on tegelikult peamiselt seotud 
negatiivsete muudatustega reaalmajanduses.

Pärast kriisi haripunkti (2008. aastal) tehtud uuringud, millega püüti jõuda konkreetsete 
järeldusteni, ei ole viinud kuhugi. See tuleneb peamiselt kooskõlastatud meetmete 
puudumisest ja teisalt ka lühikeseks müügi ning krediidiriski vahetustehingute 
läbipaistmatusest. Kuigi lühikeseks müügi, katteta lühikeseks müügi ja katteta krediidiriski 
vahetustehingute ülemaailmset mõju on raske mõõta, tunnistatakse üldiselt, et neil on 
alltoodud negatiivne mõju.

 Suurem volatiilsus ja turgude ülereageerimise oht, eriti ebastabiilses 
finantsolukorras

Lühikeseks müük ja katteta lühikeseks müük võivad tuua kaasa ülereageerimise 
aktsiahindade kukkumise korral ja lahknevuse nende põhilisest turuväärtusest. Neid ohte 
võimendab asjaolu, et lühikesi positsioone on võimalik võtta väga piiratud kapitaliga. 
Selline tegevus suurendab omakorda finantssüsteemis kasutatavat finantsvõimendust, 
mida loetakse üksmeelselt finantskriisi põhjuseks. 

 Suurem turu kuritarvitamise oht, eelkõige päevasiseselt

Turu kuritarvitamist käsitlevaid eeskirju on võimalik jõustada vaid siis, kui reguleerivate 
asutuste käsutuses on kogu vajalik teave. Lühikeseks müük ja eelkõige katteta lühikeseks 
müük võimaldavad hinnamanipulatsioone institutsiooniliste ja üksikinvestorite arvel 
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hindade kujunemise mõjutamisega kauplemispäeva jooksul.

 Väärtpaberite inflatsioon ja äkilise hinnatõusu (squeeze) oht

Katteta lühikeseks müük võib viia väärtpaberite inflatsioonini, mis väljendub selles, et 
väärtpabereid müüakse rohkem, kui on tegelikult turul olevaid väärtpabereid. Näiteks tõi 
Volkswageni väärtpaberite ulatuslik lühikeseks müük 2008. aastal koos Porsche´i 
väärtpaberite kuhjumisega kaasa olemasolevate väärtpaberite nappuse. Volkswageni 
aktsiate kiire hinnatõus tõi kaasa olukorra, kus kõnealuse autotootja turukapitalisatsioon 
kasvas maailma suurimaks – 370 miljonit dollarini.

 Arvelduse ebaõnnestumise oht

Arvelduse ebaõnnestumise oht ei ole tingimata seotud lühikeseks müügiga, aga lühikeseks 
müük seab müüja olukorda, kus arvelduse ebaõnnestumise oht on suurem. 

 Teabe asümmeetriaga seotud moonutuste võimendumine ja oluline mõju 
rahastamistingimustele 

Krediidiriski vahetusinstrumentide kasutamine riigiriski hindamise vahendina avaldab 
suurt mõju intressimääradele ja seeläbi varade jagamisele reaalmajanduses. Nende turgude 
ebaefektiivsus võib viia moonutusteni kapitali eraldamisel reaalmajandusele. 

Eespool välja toodud ohte arvestades on vaja püsivaid meetmeid, mis looksid tugeva 
raamistiku nende võimalike negatiivsete mõjude tasandamiseks. Ühtlasi vajavad riikide 
pädevad asutused ja EVJA töövahendeid erakorraliste asjaolude korral. Reguleerivate asutuse 
käsutuses olevate vahendite puudus piirab nende suutlikkust erakorralisi asjaolusid ette näha 
ja neile reageerida. Nende võimet tõhusalt tegutseda piirab ka asjaolu, et puuduvad 
kooskõlastatud meetmed, ka ei jõustata meetmeid ühiselt. See on väga oluline, kuna uuringud 
näitavad, et lühikeseks müügi piirangud võimaldavad vähendada volatiilsust vaid siis, kui 
keeld on suunatud aktsiahindu destabiliseerivatele turuosalistele. 

Väljaselgitatud ohtudega seoses sisaldab komisjoni ettepanek järgmist:
 läbipaistvuseeskirjad, mis tuginevad lühikesest netopositsioonist teatamisele ja 

lühikeseks müügi korralduste märgistamisele;
 lühikeseks müügi piirangud, mis põhinevad lokaliseerimise reeglil koos kohustusliku 

sisseostumenetlusega;
 laiendatud volitused, mis võimaldavad riikide pädevatel asutustel kriisi ajal tegutseda 

ja EVJA-l seda sekkumist kooskõlastada ja ühtlustada. 

1. Määruse kohaldamisala ja lühikeseks müügi mõiste
 Määrusega reguleeritavate finantsinstrumentide olemus

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut hõlmata palju finantsinstrumente ja keskenduda 
määruses enim väärtpaberitele, riigi võlakohustustele ning krediidiriski vahetustehingutele. 

Raportöör on seisukohal, et artiklis 8 nimetatud riigi võlakohustusi ja krediidiriski 
vahetustehinguid käsitlevat teatamise korda oleks asjakohane laiendada ettevõtete 
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võlakohustustele ja nendega seotud krediidiriski vahetustehingutele. Sellise laiendamisega 
tuleb emitentidele tagada, et nende instrumentidega ei toimu hinnamanipulatsiooni, kuna 
selline manipuleerimine võib viia üles emitentide laenukulud ja seeläbi karistada 
reaalmajandust. 

 Määrusega hõlmatud turud
Raportöör on seisukohal, et määrusega ei tohiks vähendada eri turuosaliste võrdseid võimalusi 
ja eelkõige ei tohiks sellega karistada reguleeritud turge, tehes erandi börsivälistele 
tehingutele.

 Kohaldamine väljaspool ELi
Raportöör jagab komisjoni otsust kohaldada määrust kõigile füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele, olenemata sellest, kas nad elavad või on asutatud liidus või väljaspool seda. 
Meetmed on vajalikud selleks, et kauplejad õiguslikel põhjustel ümber ei asuks. Ühtlasi 
tagaks see ELi ja muude investorite võrdse kohtlemise.

 Lühikeste positsioonide ja katteta krediidiriski vahetusinstrumentide mõisted –
artiklid 3–4

Raportöör on nõus komisjoni määratletud lühikese positsiooni mõistega.

Raportöör on seisukohal, et kõigil investoritel, kes teevad krediidiriski vahetustehinguid 
instrumendi aluseks olevat võlakirja omamata, on krediidiriski vahetustehingus katmata 
positsioon. Krediidiriski vahetusinstrumentide kasutamine muude finantsinstrumentide riski 
maandamiseks nõudluse suurendamisega riigi võlakohustuse krediidiriski 
vahetusinstrumentide järele võib saata turule eksitavaid signaale. Sellised eksitavad signaalid 
võivad tekitada ohu, et liikmesriigi rahastamiskulud suurenevad, misläbi kasvab surve niigi 
pingelisele riigi rahandusele.

2. Läbipaistvusnõuded
 Positsioonidest teatamine

Raportöör toetab CESRi soovitustel põhinevat komisjoni ettepanekut kehtestada olulistest 
lühikestest aktsia-, riigi võlakohustuste ja krediidiriski vahetustehingute positsioonidest 
teatamise nõue. Sellise teatamisega saavutatav suurem läbipaistvus tugevdab investorite ja 
hoiustajate usaldust väärtpaberiturul. 

Väärtpaberite osas tundub olevat asjakohane kaheastmeline mudel, mille kohaselt pädevatele 
asutustele teavitamisel kehtib 0,2%-line künnis asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja avalikustamisel kehtiv künnis on 0,5%. 

Riigi võlakohustuste ja nendega seotud krediidiriski vahetustehingute osas toetab raportöör 
komisjoni ettepanekut teatada võlainstrumentide positsioonidest ainult reguleerivatele 
asutustele.

Raportöör on seisukohal, et sümmeetriline teatamise kord finantsvõimendusel põhineva 
pikaks müügi korral oleks samavõrra soovitatav, nii et reguleerivad asutused saaksid täpse 
ülevaate spekulatiivsete positsioonide võtmiseks kasutatava finantsvõimenduse kohta. 

Erakorraliste asjaolude korral soovitab raportöör ühtlasi anda reguleerivatele asutustele 
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võimalus kehtestada finantsinstrumentide laenuleandjatest teatamise nõue. Selline teatamine 
peaks tagama selle, et reguleerivad asutused on nõuetekohaselt teavitatud potentsiaalsest 
survest väärtpaberite laenuleandmise poolele, mis tavaliselt võrdub oluliste lühikeseks müügi 
positsioonidega.

 Lühikeseks müügi korralduste märgistamine
Raportöör toetab komisjoni ettepaneku põhimõtet. 

Lühikeseks müügi märgistamine on ainus võimalus voogude jälgimiseks ja see on täienduseks 
positsioonidest teatamisele kauplemispäeva lõpus. Märgistamine aitaks reguleerivatel 
asutustel kontrollida teatamise nõuetest kinnipidamist ja aitaks neil paremini mõista 
lühikeseks müügi tegelikku mahtu. See annab ühtlasi reguleerivatele asutustele vahendi, 
millega kontrollida, et lühikeseks müügi tehingute kaudu kauplemispäeva jooksul hinnaga ei 
manipuleeritaks. 

Märgistamise teostatavust ei saa seada küsimärgi alla, kuna seda juba kohaldatakse Ameerika 
Ühendriikides ja Aasias ning selle süsteemi kasutuselevõtmisega viiks Euroopa Liit oma 
praktika kooskõlla rahvusvaheliste standarditega. Rakendamiskulude suurus ei ole teada, aga 
pikemas perspektiivis ei ole need olulised, kuna korraldused ei ole kallimad riikides, kus 
märgistamiskord on kehtestatud. Rakenduskulude vähendamiseks soovitab raportöör siiski 
kehtestada üleminekuaja, et kauplemiskohad saaksid võtta märgistamise kasutusele oma 
korralduste täitmise liidese tavapärase ajakohastamise käigus. Kuni kolmeaastane 
üleminekuaeg tundub olevat asjakohane.

Võrdsete võimaluste tagamiseks soovitab raportöör, et kõik korraldused tuleks märgistada 
olenemata sellest, kus nendega kaubeldakse, kaasa arvatud börsiväliste tehingute puhul.

3. Katteta lühikeseks müük ja katteta krediidiriski vahetusinstrumendid
 Katteta lühikeseks müügi piirangud

Raportöör toetab kogu lühikeseks müügi piiramist tehingutega, mis põhinevad varem laenatud 
väärtpaberitel, või laenu tagatiseks olevad väärtpaberitega.

 Katteta krediidiriski vahetusinstrumentide keelustamine
Raportöör toetab ettepanekut piirata võimalust osta riigi võlakohustusega seotud krediidiriski 
vahetusinstrumente ja võimaldada seda ainult vastavate riigi võlakohustuste omanikele. 
Krediidiriski vahetustehingud peavad põhinema kindlustushuvi põhimõttel. 

Raportöör peaks ka küsitavaks, kui kasulik on lubada finantsasutustel osta oma enda 
liikmesriigi võlakohustustega seotud krediidiriski vahetusinstrumente, kuna need 
finantsasutused ei jää oma liikmesriigi maksevõimetuse korral tõenäoliselt püsima.

 Sisseostmise kord ja karistused nelja kauplemispäeva nõude rikkumise korral
Raportöör toetab komisjoni ettepanekut kehtestada aktsiate automaatne sisseostmismenetlus 
pärast nelja kauplemispäeva möödumist arvelduse ebaõnnestumise korral, millega kaasnevad 
trahvid. Ameerika Ühendriikide (kus sellist meedet on kohaldatud alates 2008. aastast) näitel
on selgelt näha, et see meede on osutunud arvelduskorra tagamisel tõhusaks.

Raportöör on seisukohal, et sellist sisseostmise menetlust tuleks kohaldada kõigile 
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tehingutele, kaasa arvatud börsivälistele tehingutele, ning et karistusmehhanismi olemuse ja 
karistuse miinimumtaseme peaks määrama kindlaks EVJA, et hoiduda kauplemiskohtade 
vahelisest konkurentsist seoses õigusnormidega.

4. Erandid
 Peamine turg väljaspool Euroopa Liitu

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut. Õiguslikel põhjustel EList ärakolimine tundub 
praegust Ameerika Ühendriikide turu reguleerimist arvestades ebatõenäoline.

 Erand turutegijatele 
Raportöör toetab turutegijatele erandite tegemist. Turutegijad tagavad turu likviidsuse, mis on 
turgude hea toimimise seisukohalt ülioluline, ning seda tegevust tuleb kaitsta teiste 
turuosaliste oportunistliku käitumise eest. Vastutasuks neile eranditele peaksid turutegijad 
võtma tegeliku kohustuse tagada turu likviidsus korrapäraselt ja jätkuvalt. EVJA peab 
töötama välja ühtsed standardid, et tagada ühtne tõlgendus kõikjal liidus.

Raportöör on siiski seisukohal, et väga oluline on hoiduda nende erandite kuritarvitamisest.
Seetõttu ei tohiks lubada neid erandeid kasutada turutegijatel, kelle turutegija tegevuse ja muu 
kui kliendi algatatud varaga kauplemist hõlmava tegevuse vahel puudub nn Hiina müür.
Selleks et reguleerivatel asutustel oleks võimalik kontrollida, ega turutegija erandit ei 
kuritarvita, kaalub raportöör võimalust kohaldada turutegijate suhtes käesoleva määruse 
artikli 5 nõudeid, kuna tavaline turutegija tegevus ei tohiks viia suundaandva positsiooni 
tekkimiseni. Ka ei tohiks turutegijatel olla lubatud hoida katmata lühikesi positsioone 
mõistlikust ajast kauem, kuna turutegijad ei ole vabastatud arveldamiskohustustest.

5. Pädevate asutuste sekkumisvolitused
 Lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute piirangud negatiivsete 

sündmuste korral
Raportöör toetab komisjoni ettepanekut, millega riikide pädevatele asutustele antakse 
laiendatud volitused negatiivsete tingimuste korral reageerimiseks. Raportöör teeb sama 
põhimõtte kohaselt ettepaneku anda reguleerivatele asutustele volitused kehtestada sellistes 
olukordades hinnatõusureegel ehk lühikeseks müügi korralduse miinimumhind. 

 Võimalikud lühikeseks müügi piirangud hinna märkimisväärse kukkumise 
korral

Raportöör toetab põhimõtteliselt seda meedet. Järjepideva jõustamise tagamiseks siseturul ja 
võrdsete võimaluste säilitamiseks on raportöör seisukohal, et konkreetse finantsinstrumendi 
suhtes kehtivaid piiranguid tuleks kohaldada kõigile tehingutele, kus neid ka ei teostataks. 

6. EVJA sekkumisvolitused
 EVJA poolne koordineerimine

Raportöör kiidab heaks EVJA-le antud koordineerimisvolitused. Raportöör toetab samavõrra 
ka seda, et EVJA võtab vastu suunised kõigi meetmete kohta, mida pädevad riigiasutused 
võiksid erinevalt tõlgendada.

 EVJA sekkumisvolitused
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Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepanekus EVJA-le antud volituste üle. Komisjon on 
kasutanud EVJA määrusega antavaid kõiki võimalusi. EVJA-le antavad volitused 
võimaldavad erakorraliste meetmete sidusat rakendamist Euroopa Liidu tasandil.


