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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 SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0652),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0359/2011),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. veebruari 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning arengukomisjoni ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.



PE485.888v01-00 6/58 PR\895737ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Võimalikult suur osa kauplemisest, 
mis jääb väljaspoole reguleeritud 
täitmiskohti, peab toimuma 
organiseeritud süsteemides, mille suhtes 
kohaldatakse asjakohaseid 
läbipaistvusnõudeid. Käesoleva määruse 
eesmärk ei ole nõuda tehingueelse 
läbipaistvuse reeglite kohaldamist
esmasturule laskmist hõlmavate
börsiväliste tehingute suhtes, mille 
tunnusjooneks on muu hulgas see, et need 
instrumendid on eriotstarbelised ja välja 
töötatud professionaalsete finantssektori 
vastaspoolte ja mittefinantssektori 
vastaspoolte erinõuete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) ESMA peaks liidus turustatavate, 
levitatavate või müüdavate 
investeerimistoodete, sh struktureeritud 
hoiuste ja finantsinstrumentide üle 
järelevalvet pidama ning ESMA-l peaks 
olema õigus koos pädevate asutustega 
uusi investeerimistooteid ja 
finantsinstrumente enne seda, kui neid 
hakatakse liidus turustama, levitama või 
müüma, kontrollida. Kui teatavad 
käesolevas määruses sätestatud 
tingimused on täidetud, peaks ESMA-l 
olema õigus teatavate investeerimistoodete 
või finantsinstrumentide turustamine, 
levitamine või müük liidus ajutiselt 
keelata või seda piirata ning teatavat 
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tüüpi finantsteenus või -tegevus keelata 
või seda piirata. Kui teatavad käesolevas 
määruses sätestatud tingimused on 
täidetud, peaks ESMA-l olema 
ettevaatusabinõuna õigus selliseid keelde 
ja piiranguid kohaldada enne seda, kui 
mingit investeerimistoodet või 
finantsinstrumenti hakatakse klientidele 
turustama või müüma.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Pädevad asutused peaksid pidama 
järelevalvet investeerimistoodete, sh 
struktureeritud hoiuste ja 
finantsinstrumentide üle, mida 
turustatakse, levitatakse või müüakse 
asjaomases liikmesriigis või asjaomasest 
liikmesriigist. Pädevate asutuste volitusi 
tuleks täiendada selge mehhanismiga, mis 
võimaldaks neil keelata või piirata mis 
tahes sellise investeerimistoote või
finantsinstrumendi turundamine, 
levitamine ja müük, mis tekitab tõsist 
muret seoses investorite kaitse, 
finantsturgude korrakohase toimimise ja 
ausameelsuse või finantssüsteemi kui 
terviku või mõne selle osa stabiilsusega, 
ning koos selle mehhanismiga tuleks 
ESMA-le anda asjakohased 
koordineerimise ja eriolukordade 
lahendamise volitused. Õigus neid volitusi 
rakendada peaks tekkima juhul, kui on 
täidetud hulk teatavaid konkreetseid 
tingimusi. Kui need tingimused on 
täidetud, peaks pädeval asutusel olema 
ettevaatusabinõuna võimalik selliseid 
keelde ja piiranguid kohaldada enne seda, 
kui mingit investeerimistoodet või 
finantsinstrumenti hakatakse klientidele 
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turustama, levitama või müüma.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) Komisjonile tuleks delegeerida 
volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega täpsustada
teatavaid määratlusi, kauplemise 
läbipaistvuse nõuete täpseid parameetreid,
täpseid tingimusi, milliste korral on 
võimalik anda erandlikke vabastusi 
tehingueelse läbipaistvuse nõuete 
täitmisest, tehingujärgse teabe avaldamise 
edasilükkamise korda, kriteeriume
tehingueelse läbipaistvuse kohustuste 
kohaldamiseks kliendi korralduste 
süsteemsete täitjate suhtes, konkreetsed 
kuludega seotud sätteid seoses 
turuandmete kättesaadavusega, 
kauplemiskohtade ja kesksete vastaspoolte 
teineteisele juurdepääsu võimaldamise ja 
sellest keeldumise kriteeriume ning
selliseid tingimusi, mille puhul oht 
investorite kaitsele, finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või liidu finantssüsteemi 
kui terviku või mõne selle osa stabiilsusele 
võib olla aluseks meetmete rakendamisele 
ESMA poolt. Komisjon peaks 
ettevalmistustöö käigus tingimata pidama 
vajalikke konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama, et 
asjakohased dokumendid edastatakse 
sama- ja õigeaegselt ning sobival viisil 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Rakendamisvolitusi seoses
samaväärsuse otsuse vastuvõtmisega 
kolmanda riigi õigusliku ja 
järelevalveraamistiku kohta, selleks et 
kolmanda riigi ühing saaks osutada liidus 
teenuseid, tuleks teostada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(39) Selleks et tagada ühetaolised 
tingimused käesoleva määruse 
rakendamiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Volitused peaksid 
olema seotud samaväärsuse otsuse 
vastuvõtmisega kolmanda riigi õigusliku ja 
järelevalveraamistiku kohta, selleks et 
kolmanda riigi ühing saaks osutada liidus 
teenuseid, ja neid tuleks teostada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Komisjon peaks võtma delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 290 ning määruse (EÜ) 
nr 1093/2010 artiklitele 10–14 vastu 
ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, milles käsitletakse 
lähtuvalt artiklist 23 tehinguaruannete sisu 
ja erinõudeid, lähtuvalt artiklist 26 
likviidsuskriteeriume otsustamiseks, kas 
tuletisinstrumendi suhtes kohaldatakse 
organiseeritud kauplemiskohas kauplemise 
kohustuslikkust, ning lähtuvalt artiklist 36 
teavet, mis enda registreerimist taotlev 
kolmanda riigi ühing peab ESMA-le koos 
oma taotlusega esitama.

(42) Komisjon peaks võtma vastu ESMA 
koostatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, milles käsitletakse 
lähtuvalt artiklist 23 tehinguaruannete sisu 
ja erinõudeid ja täpsustatakse nende 
tuletisinstrumentide lepingute liigid,
millel on liidus otsene, oluline ja 
prognoositav mõju, ning kas 
tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes 
kohaldatakse määruse (EL) nr …/… 
[Euroopa turu infrastruktuuri määrus] 
kohast kliirimiskohustust, või selle mis 
tahes olulist alamhulgaga tuleks kaubelda 
ainult organiseeritud kauplemiskohas, 
ning milles käsitletakse lähtuvalt artiklist 
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26 likviidsuskriteeriume otsustamiseks, kas 
tuletisinstrumendi suhtes kohaldatakse 
organiseeritud kauplemiskohas kauplemise 
kohustuslikkust, ning lähtuvalt artiklist 36 
teavet, mis enda registreerimist taotlev 
kolmanda riigi ühing peab ESMA-le koos 
oma taotlusega esitama. Komisjon võtab 
kõnealuse regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu vastu ELi toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega ning kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10−14. 

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Samuti tuleks komisjonile anda õigus
võtta rakendusaktidega vastu 
rakenduslikud tehnilised standardid, 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
291 ning vastavalt määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklile 15. Rakenduslike 
tehniliste standardite koostamine nende 
esitamiseks komisjonile tuleks volitada 
ESMA-le, kes peaks lähtuvalt artiklist 26 
täpsustama, kas tuletisinstrumentide 
klassiga, mille suhtes kohaldatakse 
vastavalt määrusele [ ] (Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus) 
kliirimiskohustust, või selle alamhulgaga 
tuleks kaubelda ainult organiseeritud 
kauplemiskohtades.

välja jäetud

Or. en

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

(e) pädevate asutuste ja ESMA õigused 
toodetesse sekkuda ning ESMA õigused 
seoses positsioonide haldamise ja 
positsioonidele piirangute seadmisega;

(e) pädevate asutuste ja ESMA õigused 
toodetesse sekkuda;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) „kahepoolne kauplemissüsteem” –
süsteem, milles viiakse kokku omandamis-
ja võõrandamishuvid või hõlbustatakse 
nende kokku viimist seoses 
finantsinstrumentidega, kusjuures 
süsteemi käitav investeerimisühing täidab 
süsteemis kliendi korraldusi oma arvel;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „mitmepoolne kauplemissüsteem” –
süsteem, milles viiakse kokku omandamis-
ja võõrandamishuvid või hõlbustatakse 
nende kokku viimist seoses 
finantsinstrumentidega, sõltumata tehtud 
tehingute raames täidetud korralduste 
tegelikust arvust;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 
kooskõlas direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikliga 48 määratud asutus, kui 
nimetatud direktiivis ei ole sätestatud 
teisiti;

(17) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 
kooskõlas direktiivi …/…/EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikliga 69 määratud asutus, kui 
nimetatud direktiivis ei ole sätestatud 
teisiti;

Or. en

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „kauplemiskoondteabe pakkuja” –
isik, kellel on direktiivi [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
kohaselt õigus osutada teenust, mis seisneb 
reguleeritud turgudelt, mitmepoolsetelt 
kauplemissüsteemidelt, organiseeritud 
kauplemissüsteemidelt ja tunnustatud 

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

kauplemisteabearuandluse avalikustajatelt 
käesoleva määruse artiklites [5, 6, 11 ja 12] 
loetletud finantsinstrumentidega 
seonduvate kauplemisteabearuannete 
kokkukogumises ning nende koondamises 
pidevaks elektrooniliseks, reaalajas 
jälgitavaks andmevooks, mis pakub iga 
finantsinstrumendi hinna ja käibe kohta 
reaalajas ja direktiivi …/…/EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 66 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
juhtudel viivitusega esitatavat teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „järelevalvefunktsioon” – juhtorgan, 
mis täidab järelevalve funktsiooni ehk 
teisisõnu kontrollib ja jälgib 

välja jäetud



PR\895737ET.doc 19/58 PE485.888v01-00

ET

juhtimisotsuste vastuvõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) „kõrgem juhtkond” – inimesed, kes 
täidavad andmearuandlusteenuse 
osutajas täitevülesandeid ning kellel lasub 
vastutus ja aruandekohustus igapäevase 
juhtimise eest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) „koostalitluskokkulepe” − 
koostalitluskokkulepe määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa turu infrastruktuuri 
määrus] artikli 2 esimese lõigu punkti 9 
mõistes.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) „investeerimisteenused ja -tegevus” –
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artikli 4 lõike 1 punktis 2 

(27) „investeerimisteenused ja -tegevus” –
teenused ja tegevus direktiivi …/…/EL
[uus finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
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määratletud teenused ja tegevus; artikli 4 lõike 2 punkti 1 mõistes;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) „energia hulgimüügitooted” – määruse
[energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse
määrus] artikli 2 lõikes 4 määratletud 
lepingud ja tuletisinstrumendid.

(29) „energia hulgimüügitooted” –
lepingud ja tuletisinstrumendid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. 
aasta määruse (EL) nr 1227/2011 (energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta)1 artikli 2 lõike 4 
mõistes;
______________
1 ELT L 326, 8.12.2011, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud mõisted on 
kohaldatavad ka direktiivis [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv].

2. Direktiivi …/…/EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 4 lõikes 1 sätestatud mõisted on 
kohaldatavad ka käesoleva määruse 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjonile antakse volitused võtta
vastavalt artiklile 41 võtta delegeeritud
õigusakt, milles täpsustatakse teatavaid
lõike 1 punktides 3, 3 a, 7, 7 a, 10−16, 
18−26 a, 28 ja 29 sätestatud mõistete 
tehnilisi elemente, et kohandada neid turu 
arengusuundasid silmas pidades.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

või muude sarnaste finantsinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud ja 
investeerimisühingud ning mitmepoolset 
kauplemissüsteemi või organiseeritud 

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

korraldajad tagavad 
investeerimisühingutele, kes on vastavalt 
artiklile 19 kohustatud avalikustama oma 
aktsiate, hoidmistunnistuste, börsil 
kaubeldavate fondide, sertifikaatide ja 
muude sarnaste finantsinstrumentidega 
teostatud tehingute üksikasjad, juurdepääsu 
oma süsteemidele, mida nad kasutavad 
lõike 1 kohaseks teabe avalikustamiseks, 
tehes seda mõistlikel äritingimustel ja 
kedagi diskrimineerimata.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PR\895737ET.doc 25/58 PE485.888v01-00

ET

sellist korda tegelikkuses rakendatakse. sellist korda tegelikkuses rakendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE485.888v01-00 26/58 PR\895737ET.doc

ET

fondide, sertifikaatide või muude sarnaste 
finantsinstrumentide mahust või liigist.

finantsinstrumentide mahust või liigist.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

finantstoodete, saastekvootide või 
tuletisinstrumentide või kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
liikide tavalise turumahuga võrreldes 
suuremahulised.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) turumudel; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tootega kauplemise konkreetsed 
iseärasused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

iv) korralduste maht ning 
finantsinstrumendi väljalaske maht või liik.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavale 
kliendi korralduste süsteemsele täitjale või 
investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning 
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine ja/või 
tehingute mahu mitteavaldamine iga 
kõnealuse finantsinstrumentide klassi 
puhul lubatud, olenevalt kõnealuste 
võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.

(b) tingimused, mille alusel võib anda 
reguleeritud turule või 
investeerimisühingule, sealhulgas 
mitmepoolset kauplemissüsteemi või 
organiseeritud kauplemissüsteemi käitavale 
kliendi korralduste süsteemsele täitjale või 
investeerimisühingule või turu 
korraldajale, loa kauplemisteabe 
avaldamise edasilükkamiseks, ning
kriteeriumid, millest tuleb lähtuda 
otsustamisel, milliste tehingute puhul on 
avaldamise edasilükkamine iga kõnealuse 
finantsinstrumentide klassi puhul lubatud, 
olenevalt kõnealuste võlakirjade, 
struktureeritud finantstoodete, 
saastekvootide või tuletisinstrumentide 
mahust või liigist.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -13 a
Kohustus teha börsiväliseid tehinguid 

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

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Iga aktsia, hoidmistunnistuse, börsil 
kaubeldava fondi, sertifikaadi või muu 
sarnase finantsinstrumendi likviidsuse 
seisukohast kõige kohasema turu pädev 
asutus, nagu määratletud artiklis 23, 
määrab vähemalt kord aastas vastavalt 
kõnealuse finantsinstrumendi turul täidetud 
korralduste aritmeetilisele keskmisele 
väärtusele finantsinstrumentide klassi, 
kuhu see finantsinstrument kuulub. See 
teave avalikustatakse kõigile turuosalistele.

6. Iga aktsia, hoidmistunnistuse, börsil 
kaubeldava fondi, sertifikaadi või muu 
sarnase finantsinstrumendi likviidsuse 
seisukohast kõige kohasema turu pädev 
asutus, nagu määratletud artiklis 23, 
määrab vähemalt kord aastas vastavalt 
kõnealuse finantsinstrumendi turul täidetud 
korralduste aritmeetilisele keskmisele 
väärtusele finantsinstrumentide klassi, 
kuhu see finantsinstrument kuulub. See 
teave avalikustatakse kõigile turuosalistele
ja see edastatakse ESMA-le, kes avaldab 
selle oma veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

sõlmitakse reguleeritud turgudel, 
mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või 
organiseeritud kauplemissüsteemides.
ESMA esitab komisjonile ….* jooksul 
artikli 17 kohaldamise kohta aruande.
Juhul, kui esineb märkimisväärsel määral 
niisugust hinnapakkumis- ja 
kauplemistegevust, mis ületab õige pisut 
artikli 17 lõikes 3 mainitud läve või ei 
ühildu valitsevate turutingimustega, esitab 
ESMA oma aruande komisjonile enne selle 
tähtaja lõppu.

________________
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ESMA esitab selle regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt
…*.

_____________
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Hiljemalt …* esitab ESMA komisjonile 
käesoleva artikli toimimise kohta aruande, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldavad investeerimisühingute 
tegevust kooskõlas artikliga 21 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib astuda samme selle 
nimel, et pakkuda välja muudatusi, 
sealhulgas sätestades tehingud, mille kohta 
tuleb teave edastada pädevate asutuste 
asemel ESMA poolt määratud süsteemile, 
mis võimaldab asjaomastel pädevatel 
asutustel kogu käesoleva artikli alusel 
esitatud teabele juurde pääseda. Komisjon 
esitab ESMA aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
_____________
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*Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastavalt artiklis 42
sätestatud menetlusele vastu otsuseid, 
milles sedastab kindlalt, et kolmanda riigi 
õiguslik ja järelevalveraamistik tagab, et 
selles kolmandas riigis tegevusloa saanud 
kauplemiskoht vastab õiguslikult
siduvatele nõuetele, mis on samaväärne 
käesolevast määrusest, direktiivist [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] ja 
määrusest [uus turu kuritarvitamise 
tõkestamise määrus] tulenevate nõuetega, 
mis kehtivad lõike 1 lõikudes a–c osutatud 
kauplemiskohtade suhtes, ning mille 
järgimise osas rakendatakse selles 
kolmandas riigis tõhusat järelevalvet ja 
täitevmenetlusi.

4. Komisjon võib võtta vastavalt artikli 42 
lõikes 2 sätestatud kontrollimenetlusele
vastu otsuseid, milles sedastab kindlalt, et 
kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
kauplemiskoht vastab õiguslikult 
siduvatele nõuetele, mis on samaväärne 
käesolevast määrusest, direktiivist
…/…/EL [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] ja määrusest (EL) nr 
…/… [uus turu kuritarvitamise tõkestamise 
määrus] tulenevate nõuetega, mis kehtivad
käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja c
osutatud kauplemiskohtade suhtes, ning 
mille järgimise osas rakendatakse selles 
kolmandas riigis tõhusat järelevalvet ja 
täitevmenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
meetmed, täpsustades lõikes 2 nimetatud 
lepingute liigid, millel on liidus otsene, 
oluline ja prognoositav mõju, ning 

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

vajalik või asjakohane kohaldada 
kohustusliku kauplemiskoha nõuet, et 
välistada käesoleva määruse mis tahes 
sättest kõrvalehoidumine.

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

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA koostab rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõu, määrates kindlaks 
alljärgneva:

ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, määrates kindlaks 
alljärgneva:

Or. en

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab esimeses lõigus nimetatud
rakenduslike tehniliste standardite eelnõu 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
määruse [ ] (Euroopa turu infrastruktuuri 

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

infrastruktuuri määrus] artikli 4 lõike 3 
kohaste regulatiivsete tehniliste standardite 
vastuvõtmist komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud rakenduslike
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on antud komisjonile, kooskõlas määruse 
1095/2010 artikliga 15.

Esimeses lõigus nimetatud regulatiivsete
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on antud komisjonile, kooskõlas määruse
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõu esitamist komisjonile 
vastuvõtmiseks konsulteerib ESMA 

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

üldsusega ning vajadusel võib ta 
konsulteerida kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast esimeses lõigus osutatud teate 
esitamist avaldab ESMA kutse 
ettepanekute koostamiseks nende 
tuletisinstrumentidega kauplemise kohta 
artikli 24 lõikes 1 nimetatud 
kauplemiskohtades.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. ESMA esitab komisjonile vastavalt 
lõikele 1 uute regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, millega muudetakse, 
peatatakse või tühistatakse olemasolevad
regulatiivsed tehnilised standardid iga 
kord, kui on ilmnenud olulisi muutusi, mis 
on määratletavad lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumide alusel. Enne eelnõu esitamist 
võib ESMA vajaduse korral konsulteerida 
kolmandate riikide pädevate asutustega.
Olemasolevate regulatiivsete tehniliste 
standardite muutmise, peatamise või 
tühistamise õigus on antud komisjonile, 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010
artiklitega 10–14.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
määratletakse lõike 2 punktis b nimetatud 
kriteeriumid.

ESMA esitab nende regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt …*.

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

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kauplemiskoha pädev asutus võib
keelduda võimaldamast kesksele 
vastaspoolele juurdepääsu 
kauplemiskohale ainult juhul, kui 
juurdepääs ohustaks turgude sujuvat või 

4. Võõrandatavate väärtpaberite ja 
rahaturuinstrumentide puhul võib
kauplemiskoha pädev asutus keelduda 
võimaldamast kesksele vastaspoolele 
juurdepääsu kauplemiskohale ainult juhul, 
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korrakohast toimimist. kui juurdepääs ohustaks turgude sujuvat 
või korrakohast toimimist. Muude 
finantsinstrumentide puhul antakse 
kesksele vastaspoolele juurdepääs 
kauplemiskohale üksnes siis, kui selliseks 
juurdepääsuks ei ole vaja koostalitlust 
ning see ei ohusta turgude tõrgeteta ja 
nõuetekohast toimimist, eelkõige 
likviidsuse killustumise tõttu, ning kui 
kauplemiskoht on loonud piisavad 
mehhanismid sellise killustumise 
ärahoidmiseks.

Juhul kui pädev asutus keeldub nimetatud 
alusel juurdepääsu võimaldamast, väljastab 
ta oma otsuse kahe kuu jooksul pärast 
lõikes 2 osutatud taotluse saamist, esitades 
kauplemiskohale ja kesksele vastaspoolele 
selle kohta ammendavad põhjendused, 
sealhulgas tõendid, millele tema otsus 
tugineb.

4 a. Juhul kui pädev asutus keeldub 
nimetatud alusel juurdepääsu 
võimaldamast, väljastab ta oma otsuse 
kahe kuu jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
taotluse saamist, esitades kauplemiskohale 
ja kesksele vastaspoolele selle kohta 
ammendavad põhjendused, sealhulgas 
tõendid, millele tema otsus tugineb.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. ESMA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu, milles 
täpsustatakse likviidsuse killustumise 
mõiste. Nende regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu peaks võimaluse korral 
kajastama komisjoni poolt vastavalt 
määruse (EL) nr .../... [Euroopa turu 
infrastruktuuri määrus] artiklile 5 a vastu 
võetud regulatiivseid tehnilisi standardeid.
ESMA esitab nende regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu komisjonile 
hiljemalt …*.
Esimeses lõigus osutatud regulatiivsete 
tehniliste standardite vastuvõtmise õigus 
on delegeeritud komisjonile, kooskõlas 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 
10–14.
______________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 2 teostab ESMA liidus 
turustatavate, levitatavate või müüdavate 
investeerimistoodete, sh struktureeritud 
hoiuste ja finantsinstrumentide üle 
järelevalvet ning ESMA võib koostöös 
pädevate asutustega ennetavalt 
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kontrollida uusi investeerimistooteid ja 
finantsinstrumente enne seda, kui neid 
hakatakse liidus turustama, levitama või 
müüma.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teatavate finantsinstrumentide või teatud 
omadusi evivate finantsinstrumentide 
turundamist, levitamist või müüki või

a) teatavate investeerimistoodete, sh 
struktureeritud hoiused,
finantsinstrumentide või teatud omadusi 
evivate finantsinstrumentide turustamist, 
levitamist või müüki või

Or. en

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vastava finantsinstrumendi või tegevuse 
suhtes kohaldatavad liidu õiguse 
regulatiivsed nõuded ei maanda seda ohtu;

b) vastava investeerimistoote,
finantsinstrumendi või tegevuse suhtes 
kohaldatavad liidu õiguse regulatiivsed 
nõuded ei maanda seda ohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused 



PR\895737ET.doc 43/58 PE485.888v01-00

ET

on täidetud, võib ESMA 
ettevaatusabinõuna kehtestada lõikes 1 
osutatud keelu või piirangu enne seda, kui 
mingit investeerimistoodet või 
finantsinstrumenti hakatakse klientidele 
turustama või müüma.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Enne lõike 1 kohase otsuse tegemist 
võib ESMA teatada oma kavatsusest 
keelata või piirata mingit 
investeerimistoodet või finantsinstrumenti 
juhul, kui asjaomase investeerimistoote 
või finantsinstrumendi omadustesse ei 
tehta kindlaksmääratud tähtaja jooksul 
teatavaid muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ESMA vaatab vastavalt lõikele 1 
kohaldatud keelu või piirangu mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Juhul 
kui keeldu või piirangut selle kolmekuulise 
tähtaja möödudes ei pikendata, see aegub.

6. ESMA vaatab vastavalt lõikele 1 
kohaldatud keelu või piirangu mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Kui 
keeld või piirang on kehtestatud 
investorite kaitse eesmärgil, vaatab ESMA
asjaomase keelu või piirangu kord aastas 
läbi. Juhul kui keeldu või piirangut selle 
kolmekuulise või aastase tähtaja möödudes 
ei pikendata, see aegub.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades kriteeriumid ja tegurid, millega 
ESMA peab arvestama, kui tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht investorite kaitsele 
või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.

8. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades kriteeriumid ja tegurid, millega 
ESMA peab arvestama, kui tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht investorite kaitsele 
või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele. Asjaomaste delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et ESMA saab 
vajaduse korral ennetavalt tegutseda ja ei 
pea enne meetmete võtmist ootama, kuni 
toodet või finantsinstrumenti on 
turustatud või teatavat tüüpi teenust 
osutatud või tegevust teostatud.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Pädevad asutused teostavad 
järelevalvet investeerimistoodete, sh 
struktureeritud hoiuste ja 
finantsinstrumentide üle, mida 
turustatakse, levitatakse või müüakse 
nende liikmesriigis või nende 
liikmesriigist, ja nad võivad ennetavalt 
kontrollida uusi investeerimistooteid või 
finantsinstrumente enne nende 
turustamist, levitamist või müümist 
asjaomases liikmesriigis või sellest 
liikmesriigist.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teatavate finantsinstrumentide või teatud 
omadusi evivate finantsinstrumentide 
turundamist, levitamist või müüki või

a) teatavate investeerimistoodete, sh 
struktureeritud hoiused,
finantsinstrumentide või teatud omadusi 
evivate finantsinstrumentide turustamist, 
levitamist või müüki või

Or. en

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantsinstrument või -teenus või -
tegevus tekitab märkimisväärseid 
probleeme seoses investorite kaitsega või 
kujutab endast tõsist ohtu finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või finantssüsteemi kui 
terviku või selle osa stabiilsusele;

a) investeerimistoode, finantsinstrument 
või -teenus või -tegevus tekitab 
märkimisväärseid probleeme seoses 
investorite kaitsega või kujutab endast 
tõsist ohtu finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja ausameelsusele või 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olemasolevad vastava 
finantsinstrumendi või -teenuse või -
tegevuse suhtes kohaldatavad liidu õiguse 
reguleerivad nõuded ei maanda lõikes a
osutatud riske piisavalt ning olemasolevate 

b) olemasolevad vastava
investeerimistoote, finantsinstrumendi või 
-teenuse või -tegevuse suhtes kohaldatavad 
liidu õiguse reguleerivad nõuded ei maanda
punktis a osutatud riske piisavalt ning 
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nõuete täitmise tõhusama järelevalve või 
kehtestamisega ei oleks võimalik 
lahendada seda probleemi paremini;

olemasolevate nõuete täitmise tõhusama 
järelevalve või kehtestamisega ei oleks 
võimalik lahendada seda probleemi 
paremini;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus sätestatud tingimused 
on täidetud, võib pädev asutus 
ettevaatusabinõuna kehtestada keelu või 
piirangu enne seda, kui mingit 
investeerimistoodet või finantsinstrumenti 
hakatakse klientidele turustama, levitama 
või müüma.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne lõike 1 kohase keelu või 
piirangu kehtestamist võib pädev asutus 
teatada oma kavatsusest keelata või 
piirata mingit investeerimistoodet või 
finantsinstrumenti juhul, kui asjaomase 
investeerimistoote või finantsinstrumendi 
omadustesse ei tehta kindlaksmääratud 
tähtaja jooksul teatavaid muudatusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus võib võtta käesoleva artikli 
alusel meetmeid üksnes juhul, kui ta on 
teavitanud kõiki teisi pädevaid asutusi ja 
ESMAt kirjalikult vähemalt üks kuu enne 
meetme võtmist järgmistest üksikasjadest:

3. Pädev asutus võib kehtestada käesoleva 
artikli alusel keelu või piirangu üksnes 
juhul, kui ta on teavitanud kõiki teisi 
pädevaid asutusi ja ESMAt kirjalikult 
vähemalt üks nädal enne meetme võtmist 
järgmistest üksikasjadest:

Or. en

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades kriteeriumid ja tegurid, millega 
ESMA peab arvestama, kui tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.

10. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, 
täpsustades kriteeriumid ja tegurid, millega 
ESMA peab arvestama, kui tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele, sealhulgas seoses 
füüsiliste kaupade 
kättetoimetamiskokkulepetega, või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele. Nende kriteeriumide ja 
tegurite puhul võetakse arvesse direktiivi 
.../.../EL [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 59 lõike 3 
kohaselt koostatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud ning nende puhul 
eristatakse olukordi, kus ESMA võtab 
meetmeid seetõttu, et pädev asutus ei ole 
neid võtnud, ja olukordi, kus ESMA võtab 
meetmeid sellise lisariski suhtes, mille 
suhtes pädev asutus ei saa direktiivi 
.../.../EL [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv] artikli 71 lõike 2 punkti 
i ja artikli 72 lõike 1 punktide f ja g alusel 
meetmeid võtta.
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Or. en

Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele 
direktiivi [uus finantsinstrumentide turgude 
direktiiv] artiklis 30 loetletud teenuseid 
ilma filiaali asutamata ainult juhul, kui ta 
on registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

1. Kolmanda riigi ühing võib osutada liidus 
asutatud võrdsetele vastaspooltele ja
direktiivi .../.../EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] II 
lisa I jao tähenduses kutselistele 
klientidele direktiivi .../.../EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv]
artiklis 30 loetletud teenuseid ilma filiaali 
asutamata ainult juhul, kui ta on 
registreeritud ESMA poolt kooskõlas 
artikliga 37 hallatavas kolmandate riikide 
ühingute registris.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile on delegeeritud õigus võtta 
vastu regulatiivsed tehnilised standardid, 
milles määratakse kindlaks teave, mille 
registreerimist taotlev kolmanda riigi ühing 
peab ESMA-le koos 
registreerimistaotlusega kooskõlas lõikega 
3 esitama, ning selle teabe vorm kooskõlas 
lõikega 4.

6. ESMA koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu, milles määratakse 
kindlaks teave, mille registreerimist taotlev 
kolmanda riigi ühing peab ESMA-le koos 
registreerimistaotlusega kooskõlas lõikega 
3 esitama, ning selle teabe vorm kooskõlas 
lõikega 4.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud regulatiivsed 
tehnilised standardid võetakse vastu 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14.

ESMA esitab kõnealused regulatiivsed 
tehnilised standardid komisjonile …*.

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

____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA esitab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [ 
].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt artiklis 42
sätestatud menetlusele võtta vastu otsuse 
seoses kolmanda riigiga, kui kõnealuse 

Komisjon võib vastavalt artikli 42 lõikes 2
sätestatud kontrollimenetlusele võtta vastu 
otsuse seoses kolmanda riigiga, kui 
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kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr [uus finantsinstrumentide 
turgude direktiiv], käesolevas määruses ja 
direktiivis 2006/49/EÜ [kapitali 
adekvaatsuse direktiiv] ja nende 
rakendusaktidega, ning et kõnealune 
kolmas riik on sätestanud samaväärse 
vastastikuse usaldatavusnõuete raamistiku 
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

kõnealuse kolmanda riigi õiguslik ja 
järelevalveraamistik tagab, et selles 
kolmandas riigis tegevusloa saanud 
ühingute suhtes kohaldatakse õiguslikult 
siduvaid nõudeid, millel on samaväärne 
mõju nõuetega, mis on sätestatud 
direktiivis nr .../.../EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv], 
käesolevas määruses ja direktiivis 
2006/49/EÜ ja nende rakendusaktidega, 
ning et kõnealune kolmas riik on 
sätestanud samaväärse vastastikuse 
usaldatavusnõuete raamistiku 
tunnustamise, mida kohaldatakse selle 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingute suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 41 on komisjonil on 
õigus võtta artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 
3, artikli 6 lõike 2, artikli 8 lõike 4, artikli 
10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 
lõike 2, artikli 13 lõike 7, artikli 14 lõike 5, 
artikli 14 lõike 6, artikli 16 lõike 3, artikli 
18 lõike 2, artikli 18 lõike 3, artikli 19 
lõike 3, artikli 20 lõike 3, artikli 28 lõike 6, 
artikli 29 lõike 6, artikli 30 lõike 3, artikli 
31 lõike 8, artikli 32 lõike 6, artikli 35 
lõike 10 ning artikli 45 lõike 2
küsimustega seoses vastu delegeeritud 
õigusakte.

Kooskõlas artikliga 41 on komisjonil on 
õigus võtta artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 
3, artikli 6 lõike 2, artikli 8 lõike 4, artikli 
10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 
lõike 2, artikli 13 lõike 7, artikli 14 lõike 5, 
artikli 14 lõike 6, artikli 16 lõike 3, artikli 
18 lõike 2, artikli 18 lõike 3, artikli 19 
lõike 3, artikli 20 lõike 3, artikli 28 lõike 6, 
artikli 29 lõike 6, artikli 30 lõike 3, artikli 
31 lõike 8, artikli 32 lõike 6 ja artikli 35 
lõike 10 küsimustega seoses vastu 
delegeeritud õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Volitused delegeeritakse määramata 
ajaks alates artikli 41 lõikes 1 märgitud 
kuupäevast.

2. Volitused võtta vastu artikli 2 lõikes 3, 
artikli 4 lõikes 3, artikli 6 lõikes 2, artikli 
8 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2, artikli 11 
lõikes 2, artikli 12 lõikes 2, artikli 13 
lõikes 7, artikli 14 lõikes 5, artikli 14 
lõikes 6, artikli 16 lõikes 3, artikli 18 
lõikes 2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 
lõikes 3, artikli 20 lõikes 3, artikli 28 
lõikes 6, artikli 29 lõikes 6, artikli 30 
lõikes 3, artikli 31 lõikes 8, artikli 32 
lõikes 6 ja artikli 35 lõikes 10 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse määramata 
ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
volituste delegeerimise mis tahes ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõikes 3, artikli 
6 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4, artikli 10 
lõikes 2, artikli 11 lõikes 2, artikli 12 
lõikes 2, artikli 13 lõikes 7, artikli 14 
lõikes 5, artikli 14 lõikes 6, artikli 16 
lõikes 3, artikli 18 lõikes 2, artikli 18 
lõikes 3, artikli 19 lõikes 3, artikli 20 
lõikes 3, artikli 28 lõikes 6, artikli 29 
lõikes 6, artikli 30 lõikes 3, artikli 31 
lõikes 8, artikli 32 lõikes 6 ja artikli 35 
lõikes 10 osutatud volituste delegeerimise
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
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Or. en

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud sellele vastuväiteid kahe
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kahe kuu võrra pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole esitanud sellele vastuväiteid kolme
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 
Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse 
korral kolme kuu võrra pikendada.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 24, 26 ja 37 sätestatud 
rakendusaktide vastuvõtmise 
ettevalmistamisel on komisjonile abiks 
komisjoni otsusega 2001/528/EÜ asutatud 
Euroopa väärtpaberikomitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.

1. Komisjonile on abiks komisjoni 
otsusega 2001/528/EÜ asutatud Euroopa 
väärtpaberikomitee. Nimetatud komitee on 
komitee määruse (EL) nr 182/2011 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011
artiklit 5, võttes arvesse nimetatud 
määruse artikli 8 sätteid.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011
artiklit 5.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne [kahe aasta möödumist pärast 
finantsinstrumentide turgude määruse 
rakendamist, nagu sätestatud artikli 41 
lõikes 2], esitab komisjon pärast ESMAga 
konsulteerimist nõukogule ja parlamendile 
aruande artikli 13 toimimise kohta, 
sealhulgas selle kohta, kas pädevatele 
asutustele laekuvate ja nende vahel 
vahetatavate tehinguaruannete sisu ja vorm 
võimaldab investeerimisühingute tegevust 
kooskõlas artikli 13 lõikega 1 igakülgselt 
jälgida. Komisjon võib esitada 
asjakohaseid ettepanekuid, sealhulgas 
selles osas, kas kehtestada nõue, et 
tehingutest tuleks aru anda mitte 
pädevatele asutustele, vaid ESMA 
määratud süsteemile, mis võimaldaks 
pädevatele asutustele juurdepääsu kogu 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teabele.

2. Enne ...*, esitab komisjon pärast 
ESMAga konsulteerimist nõukogule ja 
parlamendile aruande artikli 23 toimimise 
kohta, sealhulgas selle kohta, kas 
pädevatele asutustele laekuvate ja nende 
vahel vahetatavate tehinguaruannete sisu ja 
vorm võimaldab investeerimisühingute 
tegevust kooskõlas artikli 23 lõikega 1 
igakülgselt jälgida. Komisjon võib esitada 
asjakohaseid ettepanekuid, sealhulgas 
selles osas, kas kehtestada nõue, et 
tehingutest tuleks aru anda mitte 
pädevatele asutustele, vaid ESMA 
määratud süsteemile, mis võimaldaks 
pädevatele asutustele juurdepääsu kogu 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teabele.

______________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 42 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en



PE485.888v01-00 54/58 PR\895737ET.doc

ET

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Olemasolevad kolmandate riikide
ühingud võivad jätkata oma teenuste ja -
tegevuse pakkumist liikmesriikides vastava 
liikmesriigi korra kohaselt kuni [nelja aasta
vältel pärast käesoleva määruse 
jõustumist].

1. Kolmandate riikide
finantseerimisasutused saavad osutada 
oma teenuseid ja tegevust liikmesriikides 
vastava liikmesriigi korra kohaselt kuni
üks aasta pärast seda, kui komisjon on 
võtnud vastu otsuse asjaomase kolmanda 
riigi kohta direktiivi .../.../EL [uus 
finantsinstrumentide turgude direktiiv] 
artikli 41 lõike 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil võib võtta kooskõlas 
artikliga 41 delegeeritud õigusaktidega 
vastu meetmeid, täpsustades tähtaja, mille 
võrra pikendatakse lõikes 2 sätestatud 
tähtaega, võttes arvesse komisjoni poolt 
kooskõlas artikliga 37 juba vastu võetud 
samaväärsuse otsuseid ning oodatavaid 
muutusi kolmandate riikide õiguslikus ja 
järelevalveraamistikus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
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Teatajas. Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates
[päevast, mil möödub 24 kuud käesoleva 
määruse jõustumisest], välja arvatud 
artikli 2 lõige 3, artikli 4 lõige 3, artikli 6 
lõige 2, artikli 8 lõige 4, artikli 10 lõige 2, 
artikli 11 lõige 2, artikli 12 lõige 2, artikli 
13 lõike 7, artikli 14 lõike 5, artikli 14 
lõike 6, artikli 16 lõige 3, artikli 18 lõige 2, 
artikli 18 lõige 3, artikli 19 lõige 3, artikli 
20 lõige 3, artikli 23 lõige 8, artikli 24 
lõige 5, artikkel 26, artikli 28 lõige 6,
artikli 29 lõige 6, artikli 30 lõige 3 ning 
artiklid 31, 32, 33, 34 ja 35, mida 
kohaldatakse kohe pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates
...*, välja arvatud artikli 2 lõige 3, artikli 4 
lõige 3, artikli 6 lõige 2, artikli 8 lõige 4, 
artikli 10 lõige 2, artikli 11 lõige 2, artikli 
12 lõige 2, artikli 13 lõike 7, artikli 14 
lõike 5, artikli 14 lõike 6, artikli 16 lõige 3, 
artikli 18 lõige 2, artikli 18 lõige 3, artikli 
19 lõige 3, artikli 20 lõige 3, artikli 23 
lõige 8, artikli 24 lõige 5, artikkel 26, 
artikli 28 lõige 6, artikli 29 lõige 6, artikli 
30 lõige 3 ning artiklid 31, 32, 33, 34 ja 35, 
mida kohaldatakse kohe pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

______________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamist tuleb vaadelda osana ELi meetmetest 
finantskriisile reageerimiseks. 1. novembril 2007 rakendati esimene finantsinstrumentide 
turgude direktiiv (2004/39/EÜ), mis asendas investeerimisteenuste direktiivi. Seda täiendati 
rakendusmäärusega (EÜ nr 1287/2006) ja rakendusdirektiiviga (2006/73/EÜ). 

Kõigest viis aastat pärast esimese finantsinstrumentide turgude direktiivi rakendamist toimuva 
läbivaatamise peamisi põhjuseid on kaks: turu olukord on tehnika arengu, uute turuosaliste ja 
keerukamate kauplemisstrateegiate väljakujunemise tõttu muutunud. Samuti tuleb 
finantsinstrumentide turgude direktiiv läbi vaadata just finantskriisiga tegelemise kontekstis, 
et vähendada süsteemseid riske ja tagada finantsturgude stabiilsus ning investorite piisav 
kaitse. Seepärast esitas Euroopa Komisjon 20. oktoobril 2011 ettepaneku võtta vastu määrus 
ja direktiiv, mis peaksid koos asendama direktiivi 2004/39/EÜ.

Euroopa Parlament algatas konsultatsiooni, mis andis kõigile huvitatud osapooltele võimaluse 
kaasa rääkida. Selleks et tegevus oleks täiesti läbipaistev, avaldati 193 vastust Euroopa 
Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) kodulehel. Lisaks on raportöör esitanud 
kolm töödokumenti, et anda ülevaade esimesest finantsinstrumentide turgude direktiivist ja 
tuua esile komisjoni ettepaneku mõned olulisemad aspektid.

Kuna finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamine on tähtis samm Euroopa Liidus 
läbipaistvate ja tõhusate finantsturgude saavutamiseks, pooldab raportöör üldjoontes 
komisjoni ettepanekuid, sest mainitud eesmärk oli parlamendi peamisi teemasid 14. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis finantsinstrumentidega kauplemise (sh anonüümsete 
kauplemisplatvormide jne) reguleerimise kohta (2010/2075(INI)). Oma resolutsioonis nõudis 
parlament muu hulgas, et täiendavalt uuritaks välkkauplemist ja kauplemiskohtadele kehtivate 
läbipaistvusnõuete asjakohasust. Kuigi parlament tervitab komisjoni üldeesmärki tagada, et 
kogu organiseeritud kauplemine toimub reguleeritud kauplemiskohtades, avaldab raportöör 
kahetsust, et komisjon ei käsitlenud parlamendi resolutsiooni üht peamist küsimust, milleks ei 
olnud mitte kehtestada kauplemiskohtade uus kategooria, vaid hoopis kohandada nõudeid 
esimeses finantsinstrumentide turgude direktiivis kehtestatud täitmiskohtadele: reguleeritud 
turgudele, mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja kliendi korralduste süsteemsetele 
täitjatele.

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut suurendada finantsinstrumentide turgude direktiivi 
eeskirjade reguleerimisala, kuna rapor töör  pooldab kõigi lünkade kaotamist 
õigusraamistikus, et turu ükski osa ei jääks reguleerimata.

Kui esimeses finantsinstrumentide turgude direktiivis eristati organiseeritud täitmiskohtade 
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kolme kategooriat – reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid ja kliendi 
korralduste süsteemsed täitjad, nagu eespool mainitud –, teeb komisjon ettepaneku neljanda 
kategooria kohta, milleks on organiseeritud kauplemissüsteemid. Kõigile 
kauplemiskohtadele kehtivad samad kauplemiseelsed ja -järgsed nõuded ning peaaegu samad 
nõuded korralduslike aspektide ja turujärelevalve kohta. Peamine erinevus ühelt poolt 
reguleeritud turgude ja mitmepoolsete kauplemissüsteemide ning teiselt poolt organiseeritud 
kauplemissüsteemide vahel on see, et organiseeritud kauplemissüsteemide puhul kehtib 
tehingu tegemise viisi suhtes teatav kaalutlusõigus. Raportöör seab kahtluse alla, kas uue 
kategooria loomine on õige vahend hõlmamaks organiseeritud kauplemiskohti, mis ei kuulu 
juba olemasolevatesse kategooriatesse. Selleks et mitte luua uusi seaduselünki, teeb raportöör 
ettepaneku piirduda organiseeritud kauplemissüsteemide kategoorias muude 
finantsinstrumentidega kui aktsiad. Lisaks teeb raportöör ettepaneku määratleda „kahepoolne” 
ja „mitmepoolne” süsteem selgemalt, et saavutada kahepoolse ja mitmepoolse kauplemise 
täpne eristamine ning tagada, et turuosaliste suhtes kohaldatakse nõuetekohaseid eeskirju.

Raportöör võtab teadmiseks turu infrastruktuurile juurdepääsu käsitlevad sätted. 
Raportöör on veendunud, et selline juurdepääs võib tekitada probleeme likviidsuse 
killustumise kaudu või koostalitlusvõime puhul ja et järelevalve teostajatel peab seetõttu 
olema võimalik sekkuda, et vältida selliste probleemide realiseerumist, nagu tunnistati 
Euroopa turu infrastruktuuri määruses.

Finantsinstrumentide turgude määrust käsitleva ettepaneku kohaselt tuleks tehingueelsele ja -
järgsele läbipaistvusele kohaldatavaid nõudeid laiendada ka aktsiatega sarnastele toodetele ja 
muudele finantsinstrumentidele kui aktsiad. Kuna raportöör toetab läbipaistvust suurendavaid 
meetmeid, pooldab ta seda lähenemisviisi ja üksnes kohandab võimalust teha erandeid 
muudele finantsinstrumentidele kui aktsiad. Komisjoni ettepaneku kohased kohustused seoses 
kohustusega teatada tehingutest pädevatele asutustele hõlmavad uut nõuet reguleeritud 
turgudele, mitmepoolsetele kauplemissüsteemidele ja organiseeritud kauplemissüsteemidele 
säilitada andmeid korralduste kohta nii, et need oleksid järelevalveasutuste jaoks 
kättesaadavad vähemalt viie aasta jooksul. Raportöör tunneb nende ettepanekute üle heameelt.

Komisjon on seisukohal, et pädevad asutused võiksid kehtestada ESMA poolt 
koordineeritavatele finantstoodetele või -teenustele või -tegevustele alalisi keelde või 
piiranguid. Lisaks saab ESMA tooteid, tegevusi ja teenuseid ajutiselt keelata või piirata. 
Raportöör kahtleb, kas võimalusest keelata tooteid või teenuseid üksnes tagantjärele piisab 
selleks, et tagada finantsturgude stabiilsus või investorite kaitse, ning teeb seepärast 
ettepaneku kahe täienduse kohta. Esiteks ei peaks ESMA või pädevad asutused järelevalvet 
teostama mitte üksnes finantsinstrumentide üle, vaid ka investeerimistoodete ja nende hulgas 
ka struktureeritud hoiuste üle. Teiseks peaksid ESMA või pädevad asutused lisaks sellele, et 
neil on võimalus kehtestada keelde või piiranguid toodetele, mida on juba turustatud, saama 
kehtestada ettevaatusabinõuna piiranguid või keelde juba enne, kui investeerimistoode või 
finantsinstrument turule tuuakse. Lisaks peaksid ESMA ja pädevad asutused andma teada 
sellest, kui nad kavatsevad ettevaatusabinõuna investeerimistoote või finantsinstrumendi 
keelata selleks, et asjaomase instrumendi või toote omadustesse tehtaks teatava tähtaja jooksul 
muudatusi.

Raportöör vähendab delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide arvu, sest ta on seisukohal, 
et parlament ja nõukogu peavad tähtsaid poliitilisi otsuseid vastu võtma seadusandliku 
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tavamenetluse raames, ning ta täpsustab perioode, mille jooksul ESMA koostab nõutud 
regulatiivsed standardid.


