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Muudatusettepanek 6
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks olema piisavalt lai, et luua ennetav 
õigusraamistik. Korraldatud näitajate 
kindlaksmääramisel kasutatakse 
kaalutlusõigust ja sellele on olemuslikult 
iseloomulik teatavat liiki huvide 
konfliktide esinemine – see tähendab, et 
nende korraldatud näitajatega 
manipuleerimiseks on olemas võimalused 
ja ajendid. Nimetatud ohutegurid on 
iseloomulikud kõigile korraldatud 
näitajatele ja kõigi nende suhtes tuleks 
kohaldada nõuetekohaseid juhtimis- ja 
kontrollinõudeid. Kuna korraldatud 
näitajate manipuleeritavus ja tähtsus 
muutuvad aja jooksul, siis võidakse juhul, 
kui määruse reguleerimisalasse kaasatakse 
üksnes tähtsad või manipuleeritavad 
indeksid, jätta tähelepanuta riskid, mis 
võivad korraldatud näitajatega edaspidi 
kaasneda. Eelkõige võidakse tulevikus 
laialdaselt kasutada korraldatud näitajaid, 
mida praegu eriti laialdaselt ei kasutata –
sel juhul võib isegi väike manipuleerimine 
nendega avaldada märkimisväärset mõju.

(8) Käesoleva määruse reguleerimisala 
peaks olema piisavalt lai, et luua ennetav 
õigusraamistik. Korraldatud näitajate 
kindlaksmääramisel kasutatakse 
kaalutlusõigust ja sellele on olemuslikult 
iseloomulik teatavat liiki huvide 
konfliktide esinemine – see tähendab, et 
nende korraldatud näitajatega 
manipuleerimiseks on olemas võimalused 
ja ajendid. Nimetatud ohutegurid on 
iseloomulikud kõigile korraldatud 
näitajatele, nende kujunemine sõltub siiski 
tugevasti kasutatud sisendandmetest. 
Korraldatud andmete suhtes peaks olema 
võimalik kohaldada nõuetekohaseid 
juhtimis- ja kontrollinõudeid, kusjuures 
proportsionaalsus peab säilima. Kuna 
korraldatud näitajate manipuleeritavus ja 
tähtsus muutuvad aja jooksul, siis võidakse 
juhul, kui määruse reguleerimisalasse 
kaasatakse üksnes tähtsad või 
manipuleeritavad indeksid, jätta 
tähelepanuta riskid, mis võivad korraldatud 
näitajatega edaspidi kaasneda. Eelkõige 
võidakse tulevikus laialdaselt kasutada 
korraldatud näitajaid, mida praegu eriti 
laialdaselt ei kasutata – sel juhul võib isegi 
väike manipuleerimine nendega avaldada 
märkimisväärset mõju.

Or. de

Muudatusettepanek 7
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva määruse reguleerimisala
kindlaksmääramisel peaks olema otsustava 
tähtsusega see, kuidas väljundväärtus
määrab kindlaks finantsinstrumendi või 
-lepingu väärtuse või mõõdab 
investeerimisfondi tootlust. Seepärast ei 
tohiks reguleerimisala sõltuda
sisendandmete iseloomust. 
Reguleerimisalasse peaks seega kaasama 
korraldatud näitajad, mis arvutatakse 
majanduslike sisendandmete (nt 
aktsiahinnad) ja mittemajanduslike 
arvude või väärtuste (nt ilmanäitajad) 
põhjal. Raamistik peaks hõlmama 
kõnealuste riskidega seotud korraldatud 
näitajaid, kuid samal ajal nägema ette ka 
proportsionaalsed meetmed, mida 
rakendatakse erinevate korraldatud 
näitajatega kaasnevate riskide puhul. 
Käesolev määrus peaks seega hõlmama 
kõiki korraldatud näitajaid, mida 
kasutatakse reguleeritud 
kauplemiskohtades noteeritud või 
kaubeldavate finantsinstrumentide hinna 
määramiseks.

(9) Käesoleva määruse reguleerimisala 
kindlaksmääramisel peaks olema otsustava 
tähtsusega see, kuidas on võimalik 
manipuleerida väljundväärtust, mis
määrab kindlaks finantsinstrumendi või 
-lepingu väärtuse või mõõdab 
investeerimisfondi tootlust. Seepärast 
peaks reguleerimisala sõltuma
sisendandmete iseloomust. Raamistik 
peaks hõlmama kõnealuste riskidega 
seotud korraldatud näitajaid, kuid samal 
ajal nägema ette ka proportsionaalsed 
meetmed, mida rakendatakse erinevate 
korraldatud näitajatega kaasnevate riskide 
puhul. Käesolev määrus peaks seega 
hõlmama kõiki korraldatud näitajaid, mida 
kasutatakse finantsinstrumentide hinna 
määramiseks. Korraldatud kaubanäitajate 
puhul tuleks siiski arvesse võtta 
Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsioon (IOSCO) 5. oktoobri 
2012. aasta naftahinna teabeagentuuride 
põhimõtteid ja IOSCO poolt läbivaadatud 
põhimõtteid, mis on kavas avaldada 2014. 
aasta mais või juunis.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Füüsilisel kaubal on eriomadused, 
mida tuleb arvesse võtta, et mitte 
kahjustada korraldatud kaubanäitajate 
usaldusväärsust ja et tagada läbipaistvus
kaubaturul. Selle järgi kajastatakse 
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käesoleva määruse III lisas põhimõtteid
korraldatud kaubanäitajate kohta, mille 
on välja töötanud IOSCO, 
Rahvusvaheline Energiaagentuur ja
Rahvusvaheline Energiafoorum ning mis 
on spetsiaalselt loodud, et kohaldada neid 
kõigi käesoleva määruse korraldatud 
kaubanäitajate suhtes.

Or. en

Selgitus

Füüsilisel kaubal on eriomadusi, mida tuleb selle kauba reguleerimisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 9
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Korraldatud näitajate usaldusväärsus 
ja täpsus sõltuvad sisendandmete esitajate 
esitatud andmete usaldusväärsusest ja 
täpsusest. On oluline, et sisendandmete 
esitajate kohustused seoses 
sisendandmetega oleksid selgelt 
sätestatud, neile saaks tugineda ja need 
oleksid kooskõlas korraldatud näitaja 
korraldaja kontrollimehhanismide ja 
metoodikaga. Korraldatud näitaja 
korraldaja peaks seetõttu koostama 
kõnealuseid nõudeid sisaldava 
käitumisjuhendi, mis on sisendandmete 
esitajate suhtes siduv.

(26) Korraldatud näitajate usaldusväärsus 
ja täpsus sõltuvad sisendandmete esitajate 
esitatud andmete usaldusväärsusest ja 
täpsusest. On oluline, et sisendandmete
esitajate peale saaks loota ja et nad 
järgiksid korraldatud näitaja korraldaja 
kontrollimehhanisme ja metoodikat. 
Korraldatud näitaja korraldajad peaks 
seetõttu koostama kõnealuseid nõudeid 
sisaldava käitumisjuhendi ning
mõistlikkuse piires ja arvestades, et kõik
sisendandmete esitajad ei asu liidus, kuid 
nad võivad olla vajalikud täpse
korraldatud näitaja saavutamiseks,
peavad sisendandmete esitajad 
allkirjastama õiguslikult siduva
käitumisjuhendi. Kui allkirja ei ole 
võimalik saada, on tõend osapoolte 
õiguslikult siduvast kokkuleppest andmete
jätkuv esitamine sisendandmete esitaja 
poolt pärast seda, kui korraldaja on talle 
esitanud käitumisjuhendi.
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Or. en

Muudatusettepanek 10
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Kui see osutub ilmselgelt 
võimatuks, arvestades, et mitte kõik 
sisendandmete esitajad ei asu ELis, kuid 
nende andmed võivad olla hädavajalikud 
teatava korraldatud näitaja jaoks, siis 
võivad sisendandmete esitajad pärast 
tutvumist käitumisjuhendiga, mis 
reguleerib seda andmete esitamist 
korraldajale, jätkata andmete esitamist 
korraldatud näitaja jaoks. Sel juhul peab 
korraldaja seaduslikult vastutama 
korraldatud näitaja väljatöötamiseks 
kasutatud andmete kvaliteedi eest.

Or. pt

Muudatusettepanek 11
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Paljud korraldatud näitajad 
määratakse kindlaks alusandmete põhjal, 
mille esitavad reguleeritud 
kauplemiskohad, energiabörsid ja 
heitkoguse ühikute 
enampakkumisplatvormid. Neid kohti 
reguleeritakse ja nende üle teostatakse 
järelevalvet – see tagab sisendandmete 
usaldusväärsuse ning juhtimisnõuded ja -

(27) Paljud korraldatud näitajad 
määratakse kindlaks alusandmete põhjal, 
mille esitavad reguleeritud 
kauplemiskohad, energiabörsid ja 
heitkoguse ühikute 
enampakkumisplatvormid. Neid kohti 
reguleeritakse ja nende üle teostatakse 
järelevalvet – see tagab sisendandmete 
usaldusväärsuse ning juhtimisnõuded ja -
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menetlused rikkumistest teatamiseks. 
Seepärast vabastatakse sellised korraldatud 
näitajad teatavatest kohustustest, 
eesmärgiga vältida topeltreguleerimist ja 
kuna nende järelevalve tagab kasutatud 
sisendandmete usaldusväärsuse.

menetlused rikkumistest teatamiseks. 
Seepärast vabastatakse sellised korraldatud 
näitajad teatavatest kohustustest, 
eesmärgiga vältida topeltreguleerimist ja 
kuna nende järelevalve tagab kasutatud 
sisendandmete usaldusväärsuse, eeldusel, 
et need korraldatud näitajad on saadud 
kauplemiskohtadest, millele kehtivad 
kauplemisjärgsed läbipaistvusnõuded, 
sealhulgas kolmanda riigi turg, mida 
peetakse samaväärseks liidu reguleeritud 
turuga.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Korraldatud näitajate eri liikidel ja 
sektoritel on erinevad omadused ja nõrgad 
küljed ning nendega on seotud erinevad 
riskid. Seepärast tuleb täiendavalt 
täpsustada käesoleva määruse sätteid, mis 
käsitlevad korraldatud näitajate 
konkreetseid sektoreid ja liike. 
Pankadevahelise intressimäära korraldatud 
näitajad on rahapoliitika mõju 
edasikandumises tähtsat rolli omavad 
korraldatud näitajad ja seepärast tuleb 
käesolevas määruses täpsustada nende 
sätete kohaldamist nende korraldatud 
näitajate suhtes. Korraldatud 
kaubanäitajaid kasutatakse laialdaselt ja 
neil on sektorile iseloomulikud omadused 
ning seepärast tuleb käesolevas määruses 
täpsustada nende sätete kohaldamist 
kõnealuste korraldatud näitajate suhtes.

(29) Korraldatud näitajate eri liikidel ja 
sektoritel on erinevad omadused ja nõrgad 
küljed ning nendega on seotud erinevad 
riskid. Seepärast tuleb täiendavalt 
täpsustada käesoleva määruse sätteid, mis 
käsitlevad korraldatud näitajate 
konkreetseid sektoreid ja liike. 
Pankadevahelise intressimäära korraldatud 
näitajad on rahapoliitika mõju 
edasikandumises tähtsat rolli omavad 
korraldatud näitajad ja seepärast tuleb 
käesolevas määruses täpsustada nende 
sätete kohaldamist nende korraldatud 
näitajate suhtes. Korraldatud 
kaubanäitajaid kasutatakse laialdaselt ja 
neil on sektorile iseloomulikud omadused 
ning seepärast tuleb käesolevas määruses 
täpsustada nende sätete kohaldamist 
kõnealuste korraldatud näitajate suhtes. 
Pankadevahelise intressimäära 
korraldatud näitajate, korraldatud 
kaubanäitajate ja välisvaluuta 
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korraldatud näitajate suhtes tuleks 
kohaldada Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve otsest 
järelevalvet, energiahinna korraldatud 
näitajate puhul koostöös 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametiga.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Korraldatud näitajate eri liikidel ja 
sektoritel on erinevad omadused ja nõrgad 
küljed ning nendega on seotud erinevad 
riskid. Seepärast tuleb täiendavalt 
täpsustada käesoleva määruse sätteid, mis 
käsitlevad korraldatud näitajate 
konkreetseid sektoreid ja liike. 
Pankadevahelise intressimäära korraldatud 
näitajad on rahapoliitika mõju 
edasikandumises tähtsat rolli omavad 
korraldatud näitajad ja seepärast tuleb 
käesolevas määruses täpsustada nende
sätete kohaldamist nende korraldatud 
näitajate suhtes. Korraldatud 
kaubanäitajaid kasutatakse laialdaselt ja 
neil on sektorile iseloomulikud omadused 
ning seepärast tuleb käesolevas määruses 
täpsustada nende sätete kohaldamist
kõnealuste korraldatud näitajate suhtes.

(29) Korraldatud näitajate eri liikidel ja 
sektoritel on erinevad omadused ja nõrgad 
küljed ning nendega on seotud erinevad 
riskid. Seepärast tuleb täiendavalt 
täpsustada käesoleva määruse sätteid, mis 
käsitlevad korraldatud näitajate 
konkreetseid sektoreid ja liike. 
Pankadevahelise intressimäära korraldatud 
näitajad on rahapoliitika mõju 
edasikandumises tähtsat rolli omavad 
korraldatud näitajad ja seepärast tuleb 
käesolevas määruses täpsustada nende 
sätete kohaldamist nende korraldatud 
näitajate suhtes. Korraldatud 
kaubanäitajaid kasutatakse laialdaselt ja 
neil on sektorile iseloomulikud omadused 
ning seepärast tuleb käesolevas määruses 
täpsustada, kas ja millises ulatuses on 
võimalik korraldatud näitajad käesoleva 
määruse sätetest välja jätta.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Jens Rohde, Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Juhtudel, kui käesolev määrus
käsitleb või võib käsitleda järelevalve alla 
kuuluvaid üksuseid ja turge, millele 
kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus 1227/2011/EL energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta (energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus), 
peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve konsulteerima
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametiga, et kasutada ära 
koostööameti asjatundlikkust
energiaturgude vallas ja vähendada 
kahekordset reguleerimist.

Or. en

Selgitus

Kui käesolev määrus mõjutab Euroopa energiaturge, peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve konsulteerima Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööameti kui Euroopa energeetikasektori reguleerijaga.

Muudatusettepanek 15
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesolevas määruses järgitakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingus („ELi 
toimimise leping”) ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige õigus era- ja 
perekonnaelu austamisele, isikuandmete 
kaitse, sõna- ja teabevabaduse õigus, 
ettevõtlusvabadus, õigus omandile, 
tarbijakaitse õigus, õigus tõhusale 

(41) Käesolevas määruses järgitakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingus („ELi 
toimimise leping”) ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi ja 
põhimõtteid, eelkõige õigus era- ja 
perekonnaelu austamisele, isikuandmete 
kaitse, sõna- ja teabevabaduse õigus, 
ettevõtlusvabadus, õigus omandile, 
tarbijakaitse õigus, õigus tõhusale 
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õiguskaitsevahendile ja kaitseõigus. 
Käesolevat määrust tuleks seega 
tõlgendada ja kohaldata vastavalt nendele 
õigustele ja põhimõtetele.

õiguskaitsevahendile ja kaitseõigus. 
Käesolevat määrust tuleks seega 
tõlgendada ja kohaldata vastavalt nendele 
õigustele ja põhimõtetele. Käesolevat 
määrust tuleks järelikult tõlgendada ja 
kohaldata nende õiguste ja põhimõtete 
kohaselt. Kui käesolevas määruses 
osutatakse ajakirjandusvabadusele ja
muudes meediakanalites kohaldatavale 
sõnavabadusele kehtivatele eeskirjadele ja
ajakirjaniku elukutse eeskirjadele või
käitumisjuhenditele, tuleks neid vabadusi 
arvesse võtta selliselt, nagu need on 
tagatud liidus ja liikmesriikides ning nagu 
neid tunnustatakse põhiõiguste harta
artiklis 11 ja muudes asjakohastes sätetes.

Or. en

Selgitus

Ajakirjandusele tehtav erand kooskõlas erandiga turu kuritarvitamist käsitlevas määruses.

Muudatusettepanek 16
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
korraldatud näitajate korraldamise, nende 
jaoks sisendandmete esitamise ja nende
kasutamise suhtes liidus.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse teatud
korraldatud näitajate ELi-sisese 
korraldamise, nende jaoks sisendandmete 
esitamise ja teatud korraldatud näitajate
kasutamise suhtes liidus. Määrus peab 
sisaldama IOSCO põhimõtteid ja seda 
tuleb kohaldada proportsionaalselt 
suurusega ja riskidega, mis tulenevad 
teatavatest korraldatud näitajatest, nende 
korraldajatest ja korraldatud näitajate 
kindlaksmääramisest, sealhulgas 
sisendandmete esitajate arvust ja 
tüüpidest.
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Or. pt

Muudatusettepanek 17
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kesksete vastaspoolte esitatud 
võrdlus- või arveldushinnad; 

Or. de

Muudatusettepanek 18
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Korraldatud kaubanäitajad artikli 3 
lõike 1 punkti 20 tähenduses, mis 
vastavad IOSCO 5. oktoobri 2012. aasta 
naftahinna teabeagentuuride 
põhimõtetele või ISOCO 17. juuli 
2013. aasta finantssektori korraldatud 
näitajate põhimõtetele, sellise perioodi 
jooksul, kuni ESMA on läbivaadatud 
IOSCO naftahinna teabeagentuuride 
põhimõtete, mis on kavas avaldada 2014. 
aasta mais või juunis, ja käesoleva 
määruse III lisa alusel kontrollinud, kas 
ja millisel viisil on võimalik korraldatud 
kaubanäitajad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kaasata või kas eraldi 
reguleerimine on asjakohane ja vajalik.

Or. de
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Muudatusettepanek 19
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mis avaldatakse või tehakse üldsusele 
kättesaadavaks;

(a) mis avaldatakse või tehakse üldsusele 
või korraldatud näitaja kasutajale 
kättesaadavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „korraldatud näitaja” – indeks, millele 
viidates määratakse kindlaks 
finantsinstrumendi või -lepingu kohaselt 
tasumisele kuuluv summa või 
finantsinstrumendi väärtus, või 
investeerimisfondi tootluse mõõtmiseks 
kasutatav indeks;

(2) „korraldatud näitaja” – indeks, millele 
viidates määratakse kindlaks 
finantsinstrumendi või -lepingu kohaselt 
tasumisele kuuluv summa või 
finantsinstrumendi väärtus, või 
investeerimisfondi tootluse mõõtmiseks 
kasutatav indeks; see ei kehti kesksete 
vastaspoolte esitatud võrdlus- või 
arveldushindade kohta määruse (EL) 
nr 648/2012 artikli 2 punkti 1 tähenduses 
ega finantsinstrumentide kohta artikli 3 
lõike 1 punkti 13 tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „korraldatud näitaja kasutaja” – isik, 
kes emiteerib korraldatud näitajale viitava 
finantsinstrumendi või omab seda või on 
korraldatud näitajale viitava 
finantslepingu osaline;

(5) „korraldatud näitaja kasutaja” – isik, 
kes hoiab korraldatud näitajale viitava 
finantsinstrumendi aktiivset positsiooni 
või emiteerib korraldatud näitajale viitava 
finantsinstrumendi;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „sisendandmete esitaja ” –
sisendandmeid esitav füüsiline või 
juriidiline isik;

(7) „sisendandmete esitaja ” –
sisendandmeid, mida ei käsitleta 
reguleeritud andmetena artikli 3 lõike 
punkti 11 tähenduses, esitav füüsiline või 
juriidiline isik;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „reguleeritud andmed” –
sisendandmed, mis saadakse otse 
[finantsinstrumentide turgude määruse] 
artikli 2 lõike 1 punktis 25 määratletud 
kauplemiskohalt või [finantsinstrumentide 
turgude määruse] artikli 2 lõike 1 
punktis 18 määratletud tunnustatud 
avaldamissüsteemi kaudu või 
[finantsinstrumentide turgude määruse] 

(11) „reguleeritud andmed” –
sisendandmed, mis saadakse otse 
[finantsinstrumentide turgude määruse] 
artikli 2 lõike 1 punktis 25 määratletud 
kauplemiskohalt või [finantsinstrumentide 
turgude määruse] artikli 2 lõike 1 
punktis 18 määratletud tunnustatud 
avaldamissüsteemi kaudu või muult 
väljaspool Euroopa Liitu paiknevalt 
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artikli 2 lõike 1 punktis 20 määratletud 
tunnustatud aruandlussüsteemi kaudu 
vastavalt kauplemisjärgsetele andmetele 
esitatavatele kohustuslikele nõuetele või 
direktiivi 2009/72/EÜ19 artikli 37 lõike 1 
punktis j osutatud elektribörsilt või 
direktiivi 2009/73/EÜ20 artikli 41 lõike 1 
punktis j osutatud maagaasibörsilt või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1031/2010 artiklis 26 või 30 
osutatud enampakkumisplatvormilt;

reguleeritud kauplemiskohalt või
[finantsinstrumentide turgude määruse] 
artikli 2 lõike 1 punktis 20 määratletud 
tunnustatud aruandlussüsteemi kaudu 
vastavalt kauplemisjärgsetele andmetele 
esitatavatele kohustuslikele nõuetele või 
direktiivi 2009/72/EÜ19 artikli 37 lõike 1 
punktis j osutatud elektribörsilt või 
direktiivi 2009/73/EÜ20 artikli 41 lõike 1 
punktis j osutatud maagaasibörsilt või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1031/2010 artiklis 26 või 30 
osutatud enampakkumisplatvormilt; 
andmed võivad olla tehinguandmed ja 
erandjuhtudel ka ostu- ja 
müügipakkumised.

__________________ __________________
20 ELT L 9, 14.8.2009, lk 112. 20 ELT L 9, 14.8.2009, lk 112.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 14 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 2 
punktis 7 määratletud turuosalised;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „korraldatud kaubanäitaja” –
korraldatud näitaja, mille alusvara 
käesoleva artikli punkti 1 alapunkti c 
kohaldamisel on kaup komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/200627 artikli 2 punkti 2
tähenduses; [finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] I lisa C jao punktis 11 
määratletud lubatud heitkoguse ühikuid ei 
käsitata käesoleva määruse kohaldamisel 
kaubana;

(20) „korraldatud kaubanäitaja” –
korraldatud näitaja, mille alusvara 
käesoleva artikli punkti 1 alapunkti c 
kohaldamisel on kaup komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/200627 artikli 2 punkti 1
tähenduses; [finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] I lisa C jao punktis 11 
määratletud lubatud heitkoguse ühikuid ei 
käsitata käesoleva määruse kohaldamisel 
kaubana;

__________________ __________________
27 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1. 27 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.

Or. de

Selgitus

Parandatakse vigane viide määrusele (EÜ) nr 1287/2006 komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 26
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „korraldatud kaubanäitaja” –
korraldatud näitaja, mille alusvara 
käesoleva artikli punkti 1 alapunkti c 
kohaldamisel on kaup komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/200627 artikli 2 punkti 2 
tähenduses; [finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] I lisa C jao punktis 11 
määratletud lubatud heitkoguse ühikuid 
ei käsitata käesoleva määruse 
kohaldamisel kaubana;

(20) „korraldatud kaubanäitaja” –
korraldatud näitaja, mille alusvara 
käesoleva artikli punkti 1 alapunkti c 
kohaldamisel on kaup komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1287/200627 artikli 2 punkti 2 
tähenduses;

__________________ __________________
27 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1. 27 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.
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Or. en

Selgitus

Teises finantsinstrumentide turgude direktiivis määratletakse saastekvoote
finantsinstrumentidena. Kuid saastekvoodid sarnanevad kaubale, eriti arvestades 
saastekvootide turgude ja energiaturgude seost, mis põhjendab saastekvootide ja kauba 
samasugust käsitlemist käesoleva määruse tähenduses.

Muudatusettepanek 27
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „oluline korraldatud näitaja” –
korraldatud näitaja, mille jaoks 
sisendandmete esitajate enamik on 
järelevalve alla kuuluvad üksused ja mida 
kasutatakse viitena finantsinstrumentide 
puhul, mille tinglik väärtus on vähemalt 
500 miljardit eurot;

(21) „oluline korraldatud näitaja” –
korraldatud näitaja, mida kasutatakse 
viitena finantsinstrumentide puhul, mille 
tinglik väärtus on vähemalt 100 miljardit 
eurot või korraldatud näitaja, mille 
esitamisel mitteesindusliku sisendandmete 
esitajate rühma või mitteesinduslike 
sisendandmete kasutamisel oleks 
märkimisväärne negatiivne mõju 
finantsstabiilsusele, turgude 
korrapärasele toimimisele, tarbijatele või 
reaalmajandusele ühes või mitmes 
liikmesriigis või riigis või muus 
jurisdiktsioonis, mis on erinev 
liikmesriigist, kus asub korraldatud 
näitaja korraldaja;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „oluline korraldatud näitaja” –
korraldatud näitaja, mille jaoks 
sisendandmete esitajate enamik on 
järelevalve alla kuuluvad üksused ja mida 
kasutatakse viitena finantsinstrumentide 
puhul, mille tinglik väärtus on vähemalt 
500 miljardit eurot;

(21) „oluline korraldatud näitaja” –
korraldatud näitaja, mis ei täida objektiivse 
korraldatud näitaja kriteeriume punkti 21 
a (uus) tähenduses ja mida kasutatakse 
viitena finantsinstrumentide puhul, mille 
tinglik väärtus on vähemalt 500 miljardit 
eurot;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „objektiivne korraldatud näitaja“ –
korraldatud näitaja, mis kasutab 
eranditult reguleeritud sisendandmeid ja 
rangelt eeskirjadel põhinevat metoodikat;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldajal peab olema kindel 
juhtimiskord, mis hõlmab selget 
organisatsioonilist struktuuri, kus kõigi 
korraldatud näitaja korraldamises 
osalevate isikute ülesanded ja 
vastutusalad on täpselt kindlaksmääratud, 
läbipaistvad ja järjepidevad.

välja jäetud
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Korraldaja peab võtma kõik vajalikud 
meetmed, et korraldatud näitaja 
korraldamist ei mõjutaks ükski 
olemasolev või võimalik huvide konflikt ja 
et olukorras, kus korraldatud näitajate 
kindlaksmääramisel tuleb kasutada 
kaalutlusõigust või hinnangut, tehakse 
seda sõltumatult ja ausalt („juhtimine ja 
huvide konfliktid”);

Or. en

Muudatusettepanek 31
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Korraldaja peab võtma kõik vajalikud 
meetmed, et korraldatud näitaja 
korraldamist ei mõjutaks ükski 
olemasolev või võimalik huvide konflikt ja 
et olukorras, kus korraldatud näitajate 
kindlaksmääramisel tuleb kasutada 
kaalutlusõigust või hinnangut, tehakse 
seda sõltumatult ja ausalt („juhtimine ja 
huvide konfliktid”);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldaja peab moodustama 
järelevalveorgani, et teostada järelevalvet 
oma korraldatud näitajate korraldamise 
kõigi aspektide üle („järelevalve”);

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 33
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldaja peab kehtestama 
kontrolliraamistiku, mis tagab 
korraldatud näitaja korraldamise ja 
avaldamise või kättesaadavaks tegemise 
kooskõlas käesoleva määrusega 
(„kontrollimehhanismid”);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldaja peab kehtestama käesoleva 
määruse nõuetele vastavust tõendava 
aruandlusraamistiku, mis hõlmab 
andmete säilitamist, auditeerimist ja 
läbivaatamist ning kaebuste lahendamise 
menetlust („aruandekohustus”).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldaja suhtes kohaldatakse järgmisi 
juhtimisnõudeid:

Järgmiste kvalifitseerivate korraldatud 
näitajate kategooriate korraldajad 
allutatakse käesoleva määruse nõuetele:

(a) olulised korraldatud näitajad;
(b) laialdaselt kasutatud korraldatud 
kaubanäitajad, nagu need on kindlaks 
määranud ja kohandanud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve pärast 
põhjalikke konsultatsioone 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametiga;
(c) peamised korraldatud näitajad;
(d) eriloa saanud korraldatud näitajad, 
mille on määratlenud ja mida ajakohastab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve;
(e) IBOR, üleöö intressi vahetustehing, 
üleöö intressimäär või muud korraldatud 
näitajad, mida pädev asutus nende 
korraldatud näitajate asenduseks või 
nendega võrreldavaks peab;

(f) korraldatud näitajad, millel on 
suhteliselt vähe sisendandmete esitajaid ja 
mida pädev asutus peab 
manipuleeritavaks;
(g) korraldatud näitajad, mida pädev 
asutus on uurinud ja mille puhul ta on 
põhjendatud otsusega jõudnud 
järeldusele, et see nõuab oma 
haavatavuse tõttu järelevalvet;
(h) oluline arv korraldatud näitajaid, 
mida pädev asutus või Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve peab 
kollektiivselt ühtse turu suhtes olulist 
mõju omavaks;
(i) korraldatud näitajad, mida kasutatakse 
asjakohaste varade või varade klassi või 
rühma – mida ei ole korraldanud 
turusisene kolmandast osapoolest 
korraldaja ja kui pädev asutus peab seda 
tähtsaks huvide konfliktiks – tootluse 
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tavapärase mõõteväärtusena. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab pädevatele asutustele suunised 
punktides b–i sätestatud kriteeriumide 
kohaldamise kohta ning esitab 
regulatiivsed tehnilised standardid 
olukordade jaoks, kui punktide a–i 
nõuetest on võimalik järk-järgult või 
kiiresti loobuda või käesoleva määruse 
sätteid mitte kohaldada põhjustel, mis on 
seotud proportsionaalsuse või 
järelevalvenõuete või olemasoleva 
juhtimiskontrolli dubleerimisega. Need
suunised hõlmavad vabastatud 
institutsioonide tüüpide loendeid, mis 
hõlmavad vastava juhtkontrolli 
tuvastamist.

Suuniste ja regulatiivsete tehniliste 
standardite loomisel võtab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve arvesse:
(i) tavaliselt Euroopa Keskpankade 
Süsteemi (EKPS), kolmandate riikide
keskpankade ning liikmesriikide ja 
kolmandate riikide statistikaametite
liikmetele tehtavaid erandeid;
(ii) seda, kas vabastada täielikult või 
osaliselt reguleeritud turud või pärast 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koosööametiga peetavaid 
põhjalikke konsultatsioone üksused, mida 
reguleeritakse energiaturu terviklikkuse 
ja läbipaistvuse määrusega;
(iii) seda, kas III lisas esitatud sätted 
peaks olema ainus käesoleva määruse
osa, mida kohaldatakse 
hinnateabeagentuuride suhtes;
(iv) seda, kus tuleks tagada kohaldamisel 
proportsionaalsus, sealhulgas määruse 
järkjärguline kohaldamine;
(v) seda, kuidas reguleeriv raamistik
toimib seoses kolmandate riikide ja
rahvusvahelise kaubandusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Allhanke kasutamise korral tagab 
korraldaja I lisa B jaos allhangete suhtes 
sätestatud nõuete täitmise.

2. Allhanke kasutamise korral tagab 
korraldaja I lisa B jaos või vajaduse korral 
III lisas allhangete suhtes sätestatud nõuete
täitmise.

Or. en

Selgitus

Arvestades kauba eriomadusi, tuleks seda reguleerida III lisas.

Muudatusettepanek 37
Marisa Matias

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldaja hangib sisendandmed 
usaldusväärselt ja esinduslikult 
sisendandmete esitajate rühmalt või 
valimilt, et tagada neil sisendandmetel 
põhineva korraldatud näitaja 
usaldusväärsus ja korraldatud näitajaga 
mõõdetava turu- või majandusteguri 
kajastamine piisava esindatusega 
(„esinduslikud sisendandmete esindajad”);

(b) korraldaja hangib sisendandmed 
usaldusväärselt ja esinduslikult 
sisendandmete esitajate rühmalt või 
valimilt, et tagada neil sisendandmetel 
põhineva korraldatud näitaja 
usaldusväärsus ja korraldatud näitajaga 
mõõdetava turu- või majandusteguri 
kajastamine piisava esindatusega 
(„esinduslikud sisendandmete esitajad”); 
Tehingutepõhiste korraldatud näitajate 
puhul saab korraldaja andmed 
koondteabena kauplemisteabehoidlatelt ja 
reguleerivatelt asutustelt 
finantsinstrumentide turgude direktiivi, 
energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse 
määruse ning börsiväliseid 
tuletisinstrumente, keskseid vastaspooli ja 
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kauplemisteabehoidlaid käsitleva määruse 
(Euroopa turu infrastruktuuri määrus) 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldaja hangib sisendandmed 
usaldusväärselt ja esinduslikult 
sisendandmete esitajate rühmalt või 
valimilt, et tagada neil sisendandmetel 
põhineva korraldatud näitaja 
usaldusväärsus ja korraldatud näitajaga 
mõõdetava turu- või majandusteguri 
kajastamine piisava esindatusega 
(„esinduslikud sisendandmete esindajad”);

(b) korraldaja hangib sisendandmed 
usaldusväärselt ja esinduslikult 
sisendandmete esitajate rühmalt või 
valimilt, et tagada neil sisendandmetel 
põhineva korraldatud näitaja 
usaldusväärsus ja korraldatud näitajaga 
mõõdetava turu- või majandusteguri 
kajastamine piisava esindatusega 
(„esinduslikud sisendandmete esitajad”); 
Tehingutel põhinevate korraldatud 
näitajate puhul saab korraldaja 
sisendandmed direktiivi 2004/39/EÜ, 
määruse (EL) nr 1227/2011 ja määruse 
(EL) nr 648/2012 kohaselt agregeeritud ja 
anonüümses vormis tehinguregistritelt ja 
reguleerivatelt asutustelt.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldaja järgib I lisa C jaos 
sisendandmete ja metoodika suhtes 
sätestatud nõudeid.

2. Korraldaja järgib I lisa C jaos või 
vajaduse korral III lisas sisendandmete ja 
metoodika suhtes sätestatud nõudeid.
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Or. en

Selgitus

Arvestades kauba eriomadusi, tuleks seda reguleerida III lisas.

Muudatusettepanek 40
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja kehtestab nõuetekohased 
süsteemid ja tõhusad 
kontrollimehhanismid, et tagada lõike 2 
kohaldamisel sisendandmete kindlus ja 
usaldusväärsus.

1. Korraldatud näitajate korraldajad 
loovad artikli 5 kohaselt nõuetekohased 
süsteemid ja tõhusad 
kontrollimehhanismid, et tagada lõike 2 
kohaldamisel sisendandmete kindlus ja 
usaldusväärsus.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja võtab iga korraldatud näitaja 
kohta vastu käitumisjuhendi, milles on 
selgelt sätestatud korraldaja ja 
sisendandmete esitajate vastutus ja 
kohustused seoses korraldatud näitaja 
korraldamisega ning mis sisaldab 
esitatavate sisendandmete selget kirjeldust 
ja vähemalt I lisa D jaos nimetatud 
andmeid.

1. Koostöös sisendandmete esitajatega 
võtab korraldaja iga korraldatud näitaja 
kohta vastu käitumisjuhendi, milles on 
selgelt sätestatud korraldaja ja 
sisendandmete esitajate vastutus ja 
kohustused seoses korraldatud näitaja 
korraldamisega ning mis sisaldab 
esitatavate sisendandmete selget kirjeldust 
ja vähemalt I lisa D jaos nimetatud 
andmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja võtab iga korraldatud näitaja 
kohta vastu käitumisjuhendi, milles on 
selgelt sätestatud korraldaja ja 
sisendandmete esitajate vastutus ja 
kohustused seoses korraldatud näitaja 
korraldamisega ning mis sisaldab 
esitatavate sisendandmete selget kirjeldust 
ja vähemalt I lisa D jaos nimetatud 
andmeid.

1. Korraldaja võib koostöös sisendandmete 
esitajaga iga korraldatud näitaja kohta 
vastu võtta käitumisjuhendi, milles on 
selgelt sätestatud korraldaja ja 
sisendandmete esitajate vastutus ja 
kohustused seoses korraldatud näitaja 
korraldamisega ning mis sisaldab 
esitatavate sisendandmete selget kirjeldust 
ja vähemalt I lisa D jaos nimetatud 
andmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitumisjuhendile kirjutavad alla 
korraldaja ja sisendandmete esitajad ning 
see on kõigi allakirjutanute suhtes 
õiguslikult siduv.

2. Käitumisjuhendile kirjutavad alla 
korraldaja ja sisendandmete esitajad ning 
see on mõistlikkuse piires seoses 
sisendandmete esitaja olemuse ja 
asukohaga kõigi allakirjutanute suhtes 
õiguslikult siduv. Kui allkirja ei ole 
võimalik saada, on tõend osapoolte 
õiguslikult siduvast kokkuleppest andmete
jätkuv esitamine sisendandmete esitaja 
poolt pärast seda, kui korraldaja on talle 
esitanud käitumisjuhendi.

Or. en
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Selgitus

Tuleb mõista, et kõik sisendandmete esitajad ei asu liidus.

Muudatusettepanek 44
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitumisjuhendile kirjutavad alla 
korraldaja ja sisendandmete esitajad ning 
see on kõigi allakirjutanute suhtes 
õiguslikult siduv.

2. Käitumisjuhendile kirjutavad alla 
korraldaja ja sisendandmete esitajad ning 
see on kõigi allakirjutanute suhtes 
õiguslikult siduv, kui korraldajad ja turgu 
piisavalt esindav arv sisendandmete 
esitajaid on selles kokku leppinud.

Or. de

Muudatusettepanek 45
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui korraldaja ei ole sisendandmete 
esitaja laadi ja asukoha tõttu võimeline 
tagama käitumisjuhendile allakirjutamist, 
kuid leiab, et need andmed on konkreetse 
korraldatud näitaja jaoks hädavajalikud, 
siis võib korraldaja, olles tõendanud, et 
sisendandmete esitaja on andmete 
esitamist reguleeriva käitumisjuhendiga 
tutvunud, jätkata andmete vastuvõtmist 
korraldatud näitaja jaoks. Sel juhul 
vastutab korraldaja seaduslikult 
korraldatud näitaja väljatöötamiseks 
kasutatud andmete kvaliteedi eest.

Or. pt
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Muudatusettepanek 46
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon võtab arvesse korraldatud 
näitajate ja sisendandmete esitajate eri 
omadusi, eriti sisendandmete ja metoodika 
erinevusi, sisendandmetega 
manipuleerimise ohtu ja korraldatud 
näitajatega seotud järelevalvetavade 
rahvusvahelist ühtlustamist.

Komisjon võtab arvesse korraldatud 
näitajate ja sisendandmete esitajate eri 
omadusi, eriti sisendandmete ja metoodika 
erinevusi, seda, kas sisendandmete 
esitajad teevad seda vabatahtlikult,
sisendandmetega manipuleerimise ohtu ja 
korraldatud näitajatega seotud 
järelevalvetavade rahvusvahelist 
ühtlustamist ning käesoleva määruse 
proportsionaalsust.

Pärast põhjalikke konsultatsioone 
Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametiga esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve suunised
õiguslikult siduvate käitumisjuhendite 
kohaldatavuse kohta, eelkõige seoses ELi-
siseste mittereguleeritud üksuste ja 
hinnateabeagentuuridega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalve alla kuuluva sisendandmete 
esitaja suhtes kohaldatakse järgmisi 
juhtimis- ja kontrollinõudeid:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(Keeleline muudatusettepanek)

Or. pt
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Muudatusettepanek 48
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab tagama, et sisendandmete 
esitamist ei kahjusta olemasolevad või 
potentsiaalsed huvide konfliktid ja et 
olukorras, kui tuleb kasutada 
kaalutlusõigust, tehakse seda sõltumatult ja 
ausalt asjaomase teabe alusel kooskõlas 
käitumisjuhendiga („huvide konfliktid”);

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Muudatusettepanek 49
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab tagama, et sisendandmete 
esitamist ei kahjusta olemasolevad või 
potentsiaalsed huvide konfliktid ja et 
olukorras, kui tuleb kasutada 
kaalutlusõigust, tehakse seda sõltumatult ja 
ausalt asjaomase teabe alusel kooskõlas 
käitumisjuhendiga („huvide konfliktid”);

(a) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab tagama, et sisendandmete 
esitamist ei kahjusta olemasolevad või 
potentsiaalsed huvide konfliktid ja et 
olukorras, kui tuleb kasutada 
kaalutlusõigust, tehakse seda sõltumatult ja 
ausalt asjaomase teabe alusel, vajaduse 
korral kooskõlas käitumisjuhendiga 
(„huvide konfliktid”);

Or. en

Muudatusettepanek 50
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab kehtestama 
kontrolliraamistiku, mis tagab 
sisendandmete kindluse, täpsuse ja 
usaldusväärsuse ning sisendandmete 
esitamise kooskõlas käesoleva määruse ja 
käitumisjuhendiga („nõuetekohased 
kontrollimehhanismid”).

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab kehtestama 
kontrolliraamistiku, mis tagab 
sisendandmete kindluse, täpsuse ja 
usaldusväärsuse ning sisendandmete 
esitamise kooskõlas käesoleva määruse ja 
käitumisjuhendiga („nõuetekohased 
kontrollimehhanismid”).

(b) järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja peab kehtestama 
kontrolliraamistiku, mis tagab 
sisendandmete kindluse, täpsuse ja 
usaldusväärsuse ning sisendandmete 
esitamise kooskõlas käesoleva määruse ja 
vajaduse korral käitumisjuhendiga 
(„nõuetekohased kontrollimehhanismid”).

Or. en

Muudatusettepanek 52
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalve alla kuuluv sisendandmete (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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esitaja järgib I lisa E jaos süsteemide ja 
kontrollimehhanismide suhtes sätestatud 
nõudeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 53
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalve alla kuuluv sisendandmete 
esitaja teeb korraldaja ja asjaomase pädeva 
asutusega täielikult koostööd korraldatud 
näitaja korraldamise auditeerimisel ja selle 
üle järelevalve teostamisel ning teeb 
kättesaadavaks teabe ja dokumendid, mida 
säilitatakse kooskõlas I lisa E jaoga.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldatud kaubanäitajate suhtes 
kohaldatakse peale II jaotises esitatud 
nõuete III lisas sätestatud erinõudeid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 55
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldatud kaubanäitajate suhtes 
kohaldatakse peale II jaotises esitatud 
nõuete III lisas sätestatud erinõudeid.

2. Korraldatud kaubanäitajate suhtes 
kohaldatakse ainult III lisas sätestatud 
erinõudeid.

Or. en

Selgitus

Arvestades kauba eriomadusi, tuleks seda reguleerida III lisas.

Muudatusettepanek 56
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldatud kaubanäitajate suhtes 
kohaldatakse peale II jaotises esitatud 
nõuete III lisas sätestatud erinõudeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pt

Muudatusettepanek 57
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse või 
kohandatakse turu ja tehnoloogia arengut 
ning rahvusvahelisi muudatusi arvesse 
võttes II ja III lisas esitatud järgmisi 
üksikasju:

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse või 
kohandatakse turu ja tehnoloogia arengut 
ning rahvusvahelisi muudatusi arvesse 
võttes II lisas esitatud järgmisi üksikasju:
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Or. de

Muudatusettepanek 58
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse või 
kohandatakse turu ja tehnoloogia arengut 
ning rahvusvahelisi muudatusi arvesse 
võttes II ja III lisas esitatud järgmisi 
üksikasju:

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 39 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse või 
kohandatakse turu ja tehnoloogia arengut 
ning rahvusvahelisi muudatusi arvesse 
võttes II lisas esitatud järgmisi üksikasju:

Or. en

Selgitus

Arvestades kauba eriomadusi, tuleks seda reguleerida III lisas.

Muudatusettepanek 59
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) korraldatud näitaja väljatöötamise 
kriteeriumid ja kord (III lisa punkti 1 
alapunkt a);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt j
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) korraldatud näitaja väljatöötamise 
kriteeriumid ja kord (III lisa punkti 1 
alapunkt a);

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 61
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) metoodika kohustuslikud üksikasjad ja 
metoodika kirjeldus (III lisa punktid 1 
ja 2);

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 62
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) metoodika kohustuslikud üksikasjad ja 
metoodika kirjeldus (III lisa punktid 1 
ja 2);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt l
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) korraldaja nõuded seoses korraldatud 
näitaja arvutamise kvaliteedi ja 
usaldusväärsusega ning igale arvutusele 
lisatava kirjelduse sisuga (III lisa 
punktid 5 ja 6).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 64
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) korraldaja nõuded seoses korraldatud 
näitaja arvutamise kvaliteedi ja 
usaldusväärsusega ning igale arvutusele 
lisatava kirjelduse sisuga (III lisa 
punktid 5 ja 6).

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 65
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui vähemalt 20 % olulise 
korraldatud näitaja jaoks sisendandmete 
esitajatest on aasta jooksul lõpetanud 
sisendandmete esitamise või kui on 
piisavalt märke selle kohta, et vähemalt 
20 % sisendandmete esitajatest lõpetab 
tõenäoliselt aasta jooksul sisendandmete 
esitamise, on olulise korraldatud näitaja 
korraldaja asjaomasel pädeval asutusel 

1. Juhul kui vähemalt 20 % olulise 
korraldatud näitaja või vastavalt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve määratletud 
laialdaselt kasutatud kaubanäitaja jaoks 
sisendandmete esitajatest on aasta jooksul 
lõpetanud sisendandmete esitamise või kui 
on piisavalt märke selle kohta, et vähemalt 
20 % sisendandmete esitajatest lõpetab 
tõenäoliselt aasta jooksul sisendandmete 
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õigus: esitamise, on olulise korraldatud näitaja 
korraldaja asjaomasel pädeval asutusel 
õigus:

Or. pt

Muudatusettepanek 66
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõuda järelevalve alla kuuluvatelt 
üksustelt, kes valitakse kooskõlas 
lõikega 2, korraldajale sisendandmete 
esitamist vastavalt metoodikale, 
käitumisjuhendile või muudele 
eeskirjadele;

(a) nõuda järelevalve alla kuuluvatelt 
üksustelt ja teatud kauba- ja 
energianäitajate kohta sisendandmete 
esitajatelt, kes valitakse kooskõlas 
lõikega 2, korraldajale sisendandmete 
esitamist vastavalt metoodikale, 
käitumisjuhendile või muudele 
eeskirjadele;

Or. pt

Muudatusettepanek 67
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kui korraldaja leiab, et sisendandmete 
esitajate arv või nende jagunemisrisk on 
muutunud ebasobivaks, ja igal juhul, kui 
20 % sisendandmete esitajatest on 
lakanud või tõenäoliselt lakkavad 
koostööd tegemast, siis peab ta asjaomast 
pädevat asutust sellest teavitama. Koos 
nimetatud teatega tuleb esitada 
riskianalüüs ja tuvastatud riskide puhul 
võetud igasuguste leevendusmeetmete 
analüüs. 
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Or. pt

Muudatusettepanek 68
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olulise korraldatud näitaja korral 
määrab korraldaja pädev asutus need 
järelevalve alla kuuluvad üksused, kes 
peavad esitama sisendandmeid kooskõlas 
lõikega 1, kindlaks järgmiste kriteeriumide 
alusel:

2. Olulise korraldatud näitaja korral või 
vastavalt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve määratletud 
laialdaselt kasutatud kaubanäitaja korral 
määrab korraldaja pädev asutus need 
järelevalve alla kuuluvad üksused või
teatud kauba- ja energianäitajate kohta 
sisendandmete esitajad, kes on kohustatud
esitama sisendandmeid kooskõlas 
lõikega 1, kindlaks järgmiste kriteeriumide 
alusel:

Or. pt

Muudatusettepanek 69
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) järelevalve alla kuuluva üksuse tegelik 
ja potentsiaalne osakaal asjaomase 
korraldatud näitajaga mõõdetaval turul;

(a) järelevalve alla kuuluva üksuse ja 
kauba- ja energianäitajate kohta 
sisendandmete esitaja tegelik ja 
potentsiaalne osakaal asjaomase 
korraldatud näitajaga mõõdetaval turul;

Or. pt
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Muudatusettepanek 70
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) järelevalve alla kuuluva üksuse 
eriteadmised ja suutlikkus esitada nõutava 
kvaliteediga sisendandmeid.

(b) järelevalve alla kuuluva üksuse ja 
kauba- ja energianäitajate kohta 
sisendandmete esitaja eriteadmised ja 
suutlikkus esitada nõutava kvaliteediga 
sisendandmeid.

Or. pt

Muudatusettepanek 71
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Teabe avalikustamine või levitamine

meedias
Kui teavet avaldatakse või levitatakse ja
esitatakse soovitused või neid levitatakse 
ajakirjanduses avaldamise eesmärgil, siis 
hinnatakse sellist teabe avalikustamist või
levitamist, võttes arvesse eeskirju või 
käitumisjuhendeid, mis käsitlevad 
sõnavabadust, ajakirjandusvabadust ja 
meedia pluralismi ning ajakirjaniku 
elukutset, välja arvatud juhul, kui:
(a) asjaomased isikud või nendega 
lähedalt seotud isikud saavad otsest või
kaudset kasu või tulu kõnealuse teabe 
avalikustamisest või levitamisest; või
(b) teavet avalikustatakse või levitatakse
kavatsusega eksitada turgu seoses 
finantsinstrumentide pakkumise,
nõudluse või hinnaga.
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Or. en

Selgitus

Ajakirjandusele tehtav erand, et tagada turul läbipaistvus. Artikkel on kopeeritud turu 
kuritarvitamist käsitlevast määrusest.

Muudatusettepanek 72
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja avaldab korraldatud näitaja 
kindlaksmääramisel kasutatud 
sisendandmed viivitamata pärast 
korraldatud näitaja avaldamist, välja 
arvatud juhul, kui avaldamisel oleksid 
tõsised negatiivsed tagajärjed 
sisendandmete esitajatele või see 
kahjustaks korraldatud näitaja 
usaldusväärsust või kindlust. Sellisel juhul 
võib avaldamise edasi lükata ajavahemiku 
võrra, mis neid tagajärgi oluliselt 
vähendab. Sisendandmetes sisalduvaid 
isikuandmeid ei avaldata.

1. Korraldaja avaldab indeksite 
koostamiseks kasutatava metoodika ja 
mitte objektiivsete korraldatud näitajate 
kohta lisaks kasutatud sisendandmed 
viivitamata pärast korraldatud näitaja 
avaldamist, välja arvatud juhul, kui (i)
avaldamisel oleksid tõsised negatiivsed 
tagajärjed sisendandmete esitajatele või (ii) 
see kahjustaks korraldatud näitaja 
usaldusväärsust või kindlust või (iii) 
sisendandmed vastavad reguleeritud 
andmetele artikli 3 lõike 1 punkti 11 
tähenduses. Korraldaja ei ole kohustatud 
avaldama andmeid, mille puhul ei ole 
võimalik tagada andmete terviklust ja 
konfidentsiaalsust.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja avaldab korraldatud näitaja 
kindlaksmääramisel kasutatud 
sisendandmed viivitamata pärast

1. Korraldaja avaldab korraldatud näitaja 
kindlaksmääramisel kasutatud 
sisendandmed või metoodika heaks 
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korraldatud näitaja avaldamist, välja 
arvatud juhul, kui avaldamisel oleksid
tõsised negatiivsed tagajärjed 
sisendandmete esitajatele või see 
kahjustaks korraldatud näitaja 
usaldusväärsust või kindlust. Sellisel juhul 
võib avaldamise edasi lükata ajavahemiku 
võrra, mis neid tagajärgi oluliselt 
vähendab. Sisendandmetes sisalduvaid 
isikuandmeid ei avaldata.

kiidetud intervallide järel, mis on 
proportsionaalsed korraldatud näitaja 
valdkondliku tähtsusega, välja arvatud 
juhul, kui avaldamisel võivad olla tõsised 
negatiivsed tagajärjed sisendandmete 
esitajatele või see kahjustaks korraldatud 
näitaja usaldusväärsust või kindlust. 
Sisendandmetes sisalduvaid isikuandmeid 
ei avaldata ilma nõusolekuta.

Or. en

Selgitus

Korraldatud näitaja avaldamise nõudmisel tuleb arvesse võtta valdkondlikke erinevusi.

Muudatusettepanek 74
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja avaldab korraldatud näitaja 
kindlaksmääramisel kasutatud 
sisendandmed viivitamata pärast 
korraldatud näitaja avaldamist, välja 
arvatud juhul, kui avaldamisel oleksid 
tõsised negatiivsed tagajärjed 
sisendandmete esitajatele või see 
kahjustaks korraldatud näitaja 
usaldusväärsust või kindlust. Sellisel juhul 
võib avaldamise edasi lükata ajavahemiku 
võrra, mis neid tagajärgi oluliselt 
vähendab. Sisendandmetes sisalduvaid 
isikuandmeid ei avaldata.

1. Korraldaja avaldab korraldatud näitaja 
kindlaksmääramisel kasutatud 
sisendandmed viivitamata pärast 
korraldatud näitaja avaldamist, välja 
arvatud juhul, kui avaldamisel oleksid 
tõsised negatiivsed tagajärjed 
sisendandmete esitajatele või see 
kahjustaks korraldatud näitaja 
usaldusväärsust või kindlust. Sellisel juhul 
võib avaldamise edasi lükata ajavahemiku 
võrra, mis neid tagajärgi oluliselt 
vähendab. Sisendandmed tuleb avaldada 
anonüümselt.

Or. pt

Muudatusettepanek 75
António Fernando Correia de Campos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vahetult pärast korraldatud näitaja 
avalikustamist peab korraldaja teatama 
pädevale asutusele kõik põhjendused 
korraldatud näitaja kindlaksmääramiseks 
kasutatud metoodika kohta, nagu ka 
sisendandmed, mida ei ole lõikes 1 
täpsustatud põhjustel avalikustatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 76
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Sobivuse hindamine
1. Juhul kui järelevalve alla kuuluv üksus 
kavatseb sõlmida tarbijaga 
finantslepingu, hangib ta kõigepealt 
vajaliku teabe tarbija teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses korraldatud 
näitajaga ning tema finantsseisundi ja 
finantslepingu eesmärkide kohta ja 
artikli 15 kohaselt korraldatud näitaja 
kohta avaldatud teate ning hindab, kas 
finantslepingu puhul asjaomasele 
korraldatud näitajale viitamine on tarbija 
jaoks sobiv.
2. Juhul kui järelevalve alla kuuluv üksus 
leiab lõikes 1 nimetatud hinnangu põhjal, 
et korraldatud näitaja ei ole tarbija jaoks 
sobiv, hoiatab ta tarbijat sellest kirjalikult 
ja täpsustab põhjused.

Or. de
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Muudatusettepanek 77
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui järelevalve alla kuuluv üksus 
kavatseb sõlmida tarbijaga finantslepingu, 
hangib ta kõigepealt vajaliku teabe tarbija 
teadmiste ja kogemuste kohta seoses 
korraldatud näitajaga ning tema 
finantsseisundi ja finantslepingu 
eesmärkide kohta ja artikli 15 kohaselt 
korraldatud näitaja kohta avaldatud teate 
ning hindab, kas finantslepingu puhul 
asjaomasele korraldatud näitajale viitamine 
on tarbija jaoks sobiv.

1. Juhul kui järelevalve alla kuuluv üksus 
kavatseb sõlmida tarbijaga finantslepingu, 
hangib ta kõigepealt vajaliku teabe tarbija 
teadmiste ja kogemuste kohta seoses 
korraldatud näitajaga ning tema 
finantsseisundi ja finantslepingu 
eesmärkide kohta kooskõlas direktiivi 
2004/29/EÜ artikli 19 lõikega 4 ja 5 ning
artikli 15 kohaselt korraldatud näitaja kohta 
avaldatud teate ning hindab, kas 
finantslepingu puhul asjaomasele 
korraldatud näitajale viitamine on tarbija 
jaoks sobiv.

Or. pt

Muudatusettepanek 78
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve alla kuuluv üksus võib 
kasutada korraldatud näitajat liidus 
finantsinstrumendi või -lepingu puhul 
viitena või investeerimisfondi tootluse 
mõõtmiseks, kui seda korraldab kooskõlas 
artikliga 23 tegevusloa saanud korraldaja 
või kooskõlas artikliga 21 registreeritud 
kolmandas riigis asuv korraldaja.

Järelevalve alla kuuluv üksus võib 
kasutada korraldatud näitajat liidus 
finantsinstrumendi või -lepingu puhul 
viitena või investeerimisfondi tootluse 
mõõtmiseks, kusjuures mitte objektiivseid 
korraldatud näitajaid peab korraldama
kooskõlas artikliga 22 loakohustusega 
hõlmatud korraldaja. Järelevalve alla 
kuuluv üksus võib kasutada ka kolmandas 
riigis asuva registreeritud korraldaja 
objektiivseid korraldatud näitajaid, kui 
korraldaja selgitab tema suhtes pädevale 
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asutusele, et korraldatud näitajad 
vastavad 17. juuli 2013. aasta IOSCO 
finantssektori korraldatud näitajate 
põhimõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 79
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalve alla kuuluvad üksused 
võivad liidus kasutada kolmandas riigis 
asutatud korraldaja korraldatavaid 
näitajaid, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

1. Järelevalve alla kuuluvad üksused 
võivad liidus kasutada kolmandas riigis 
asutatud korraldaja korraldatavaid 
näitajaid, välja arvatud juhul, kui need 
oleksid analoogia alusel kuulunud artikli 
5 lõike 1 kohastesse kvalifitseerivatesse 
korraldatud näitajate kategooriatesse. 
Korraldatud näitajad, mis kuuluksid 
analoogia alusel kvalifitseerivatesse 
korraldatud näitajate kategooriatesse, 
võib kasutada tingimusel, et 
õigusraamistik, järelevalvetava või 
korraldatud näitaja looja või korraldaja 
eeskirjad on selles kolmandas riigis 
vastavuses IOSCO põhimõtetega 
finantssektori korraldatud näitajate kohta 
või muude kokkulepitud rahvusvaheliste 
standarditega korraldatud näitajate kohta.
Järelevalve alla kuuluv üksus teavitab 
oma pädevat asutust ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvet tema 
kasutatavatest tegelikest või võimalikest 
korraldatud näitajatest, ning alusest, 
millele see tugineb, et demonstreerida 
kooskõla IOSCO või rahvusvaheliste 
standarditega korraldatud näitajate kohta.
Kolmandate riikide korraldatud näitajate 
korraldajad võivad esitada otse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele IOSCO 
põhimõtete järgimise kohta tõendi, millele 
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võivad seejärel viidata järelevalve alla 
kuuluvad üksused.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab 
registrit kolmandate riikide ja korraldatud 
näitajate pakkujate kohta, mille kohta ta 
usub, et saab sellele tugineda ilma 
lisatõenditeta rahvusvaheliste 
standarditega kooskõlale aluse loomiseks. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
ajakohastab seda loendit, kasutades oma 
isiklikku teavet ja võttes arvesse 
järelevalve alla kuuluvate üksuste poolt 
esitatud või kolmandate riikide 
korraldajatelt, riikide pädevatelt asutustelt 
või Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööametilt (ACER) saadud 
tõendeid. Liikmesriikide pädevate asutuste 
vahelise vaidluse korral seoses kolmanda 
riigi korraldatud näitaja kasutamisega 
järelevalve alla kuuluva üksuse poolt, 
millel on laialdane piiriülene kasutus, 
võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
teostada õiguslikult siduvat vahendust.
Kuus kuud enne käesoleva määruse 
jõustumist esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve aruande 
IOSCO põhimõtete rakendamise kohta.
Käesoleva lõike kohane kord vaadatakse 
läbi viie aasta pärast, et lähendada selle 
õigusnorme rahvusvaheliselt ja kaaluda, 
kas pikendada selle kohaldamise kestust.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) komisjon on võtnud kooskõlas 
lõikega 2 vastu samaväärsuse otsuse, 
millega tunnistab selle kolmanda riigi 

välja jäetud
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õigusraamistiku ja järelevalvetavad 
samaväärseks käesoleva määruse 
nõuetega;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldaja on teatanud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele oma 
nõusolekust, et järelevalve alla kuuluvad 
üksused võivad liidus kasutada tema 
tegelikke või tulevasi korraldatud 
näitajaid, esitanud liidus kasutada 
lubatud korraldatud näitajate loetelu ja 
teatanud kolmandas riigis tema 
järelevalve eest vastutava pädeva asutuse 
andmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldaja on nõuetekohaselt 
registreeritud vastavalt artiklile 21 ja

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Jens Rohde
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud 
koostööleping on kehtiv.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 84
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud või registreeritud korraldajad 
täidavad siduvaid nõudeid, mis on 
samaväärsed käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega, eelkõige võttes 
arvesse seda, kas kolmanda riigi 
õigusraamistik ja järelevalvetavad tagavad 
kooskõla 17. juulil 2013 avaldatud IOSCO 
finantssektori korraldatud näitajate 
põhimõtetega, ja

(a) selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud või registreeritud korraldajad 
täidavad siduvaid nõudeid, mis on 
samaväärsed käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega, eelkõige võttes 
arvesse seda, kas kolmanda riigi 
õigusraamistik ja järelevalvetavad tagavad 
kooskõla 17. juulil 2013 avaldatud IOSCO 
finantssektori korraldatud näitajate 
põhimõtetega, või kas kolmanda riigi 
õigus- ja järelevalveraamistikus 
kohaldatakse korraldatud naftanäitajate 
või kaubanäitajate puhul IOSCO 
5. oktoobri 2012. aasta põhimõtteid 
naftahinna teabeagentuuride järelevalve 
kohta, ja

Or. pt

Muudatusettepanek 85
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud või registreeritud korraldajad 
täidavad siduvaid nõudeid, mis on 
samaväärsed käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega, eelkõige võttes 
arvesse seda, kas kolmanda riigi 
õigusraamistik ja järelevalvetavad tagavad 
kooskõla 17. juulil 2013 avaldatud IOSCO 
finantssektori korraldatud näitajate 
põhimõtetega, ja

(a) selles kolmandas riigis tegevusloa 
saanud või registreeritud korraldajad 
täidavad siduvaid nõudeid, mis on 
samaväärsed käesolevast määrusest 
tulenevate nõuetega, eelkõige võttes 
arvesse seda, kas kolmanda riigi 
õigusraamistik ja järelevalvetavad tagavad 
kooskõla 17. juulil 2013 avaldatud IOSCO 
finantssektori korraldatud näitajate 
põhimõtetega ja IOSCO naftahinna 
teabeagentuuride järelevalve 
põhimõtetega, mis avaldati 5. oktoobril 
2012 ja mida uuendatakse 2014. aasta 
aprillis, ja

Or. en

Muudatusettepanek 86
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui korraldaja korraldab indekseid, 
mida kasutatakse või kavatsetakse 
kasutada finantsinstrumentide või 
-lepingute puhul viitena või 
investeerimisfondi tootluse mõõtmiseks, 
taotleb ta tegevusluba korraldatud näitajate 
korraldamiseks.

1. Kui korraldaja korraldab mitte 
objektiivseid korraldatud näitajaid või 
objektiivseid korraldatud näitajaid, mis ei 
vasta 17. juuli 2013. aasta IOSCO 
põhimõtetele, mida kasutatakse 
finantsinstrumentide või -lepingute puhul 
viitena või investeerimisfondi tootluse 
mõõtmiseks, taotleb ta tegevusluba 
korraldatud näitajate korraldamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja esitab tegevusloa taotluse 
oma asukohaliikmesriigi pädevale 
asutusele.

1. Korraldaja, kes on artikli 22 lõike 1 
kohaselt hõlmatud loakohustusega, esitab 
tegevusloa taotluse oma 
asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldaja esitab tegevusloa taotluse 
oma asukohaliikmesriigi pädevale 
asutusele.

1. Korraldaja esitab tegevusloa taotluse 
oma asukohaliikmesriigi pädevale 
asutusele. Artikli 3 punktis 20 osutatud 
korraldatud kaubanäitaja korraldaja 
esitab tegevusloa taotluse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele. 
Energiahinna korraldatud näitajate puhul 
teevad Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve koostööd ja 
vahetavad teavet

Or. en

Muudatusettepanek 89
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 a
Õiguslikult siduv vahendus

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
loob vahendusmehhanismi, et aidata
pädevatel asutustel jõuda ühisele 
seisukohale, kui käesoleva määrusega 
seoses tekib erimeelsusi.
2. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010
(millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve)) artikli 19
lõike 1 kohaldamist, mis on seotud 
pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste
lahendamisega piiriülestes olukordades ja 
milles sätestatakse õiguslikult siduva
vahenduse õigus, kohaldatakse käesolevat 
lõiget kõigi käesoleva määruse 
asjakohaste artiklite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et täita käesoleva määruse 
kohaseid ülesandeid, on pädeval asutusel 
kooskõlas liikmesriigi õigusega vähemalt 
järgmised järelevalve- ja uurimisvolitused:

1. Selleks et täita käesoleva määruse 
kohaseid ülesandeid, on pädeval asutusel 
või artikli 3 punkti 20 kohase korraldatud 
kaubanäitaja puhul Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvel kooskõlas 
liikmesriigi ja ELi õigusega vähemalt 
järgmised järelevalve- ja uurimisvolitused:

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Pädevad asutused kehtestavad kõnealuste 
volituste kasutamise eesmärgil piisavad ja 
tõhusad meetmed kaitseõiguse ja 
põhiõiguste kaitseks.

Pädevad asutused kehtestavad kõnealuste 
volituste kasutamise eesmärgil piisavad ja 
tõhusad meetmed kaitseõiguse, 
konfidentsiaalsuse ja põhiõiguste kaitseks.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmete kehtestamise, nii et pädevatel 
asutustel on kõik nende ülesannete 
täitmiseks vajalikud järelevalve- ja 
uurimisvolitused.

3. Liikmesriigid tagavad asjakohaste 
meetmete kehtestamise, nii et pädevatel 
asutustel või artikli 3 punkti 20 kohase 
korraldatud kaubanäitaja puhul Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvel on kõik nende 
ülesannete täitmiseks vajalikud järelevalve-
ja uurimisvolitused.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

2 a. Käesolevat artiklit kohaldatakse
vajalike muudatustega Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve suhtes 
artikli 3 punkti 20 kohase korraldatud 
kaubanäitaja puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Philippe Lamberts
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 30 tööpäeva jooksul pärast artikli 13 
lõikes 1 osutatud otsuse jõustumist, millega 
määratakse kindlaks, et korraldatud näitaja 
on oluline korraldatud näitaja, moodustab 
pädev asutus pädevate asutuste 
kolleegiumi.

1. 30 tööpäeva jooksul pärast artikli 13 
lõikes 1 osutatud otsuse jõustumist, millega 
määratakse kindlaks, et korraldatud näitaja 
on oluline korraldatud näitaja, moodustab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
pädevate asutuste kolleegiumi.

Or. en

Muudatusettepanek 95
António Fernando Correia de Campos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostööamet (ACER) teeb oma 
ülesannetes määruse (EL) nr 1227/2011 
rakendamises ja järelevalves koostööd 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega 
käesoleva määruse kohaldamiseks, andes 
viivitamatult kogu tema ülesannete 
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täitmiseks vajalikku teavet.

Or. pt

Muudatusettepanek 96
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, 
artikli 7 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 11 lõikes 4, artikli 12 lõikes 3, 
artikli 16 lõikes 2 ja artikli 23 lõikes 7 
osutatud volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile tähtajatult
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 5 lõikes 3, 
artikli 7 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, 
artikli 11 lõikes 4, artikli 12 lõikes 3, 
artikli 16 lõikes 2 ja artikli 23 lõikes 7 
osutatud volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev].

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 97
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Korraldatud kaubanäitajate puhul 
artikli 3 lõike 1 punkti 20 tähenduses 
kontrollib ESMA IOSCO 5. oktoobri 
2012. aasta läbivaadatud naftahinna 
teabeagentuuride põhimõtete alusel, mis 
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on kavas avaldada 2014. aasta mais või 
juunis, ning käesoleva määruse III lisa 
alusel, mille ESMA võtab orientiiriks, 18 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, kas ja millisel viisil on 
võimalik korraldatud kaubanäitajad 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kaasata või kas eraldi reguleerimine on 
asjakohane ja vajalik. ESMA esitab 
kontrollimise tulemuse parlamendile ja 
komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 20 lõike 1 punktide a–e 
tingimused kehtivad kolmandas riigis 
asuva korraldaja korraldatavate 
korraldatud näitajate suhtes alles pärast 
36-kuulist üleminekuperioodi alates 
käesoleva määruse jõustumisest, kui 
nimetatud korraldatud näitajad vastavad 
käesoleva määruse jõustumisel IOSCO 
17. juuli 2013. aasta finantssektori 
korraldatud näitajate põhimõtetele.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Jens Rohde, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Korraldaja asukohaliikmesriigi 
asjaomane pädev asutus annab loa 
korraldatud näitajat kasutada seni, kuni
kõnealusele korraldatud näitajale 
viitavate finantsinstrumentide või -
lepingute väärtus on kuni 5 % käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeval sellele 
korraldatud näitajale viitavate 
finantsinstrumentide või -lepingute 
väärtusest. Pärast käesoleva määruse 
jõustumist ei tohi finantsinstrumentide või 
-lepingute puhul sellisele olemasolevale 
korraldatud näitajale viidata.

4. Korraldaja asukohaliikmesriigi 
asjaomane pädev asutus annab loa 
korraldatud näitajat kasutada kuni 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval 
sellele korraldatud näitajale viitavate 
finantsinstrumentide või -lepingute 
kehtivuse lõpuni. Pärast käesoleva 
määruse jõustumist ei tohi uute
finantsinstrumentide või -lepingute puhul 
sellisele olemasolevale korraldatud 
näitajale viidata.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
töötab välja reguleerivate tehniliste 
standardite eelnõud pärast põhjalikke 
konsultatsioone Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostööametiga 
punkti c osas, et täpsustada järgmist:
a) teave, mille korraldaja peab esitama 
tegevusloa taotluses, et mõistlikult
näidata, et võib esineda lepingu 
tingimuste tühistamist, vääramatu jõu 
juhtumeid või lepingu rikkumist;

b) olukord, kus finantslepingu tingimuste 
tühistamine, vääramatu jõu juhtum või 
lepingu rikkumine toimub kooskõlas 
käesoleva määrusega;
c) kohandatud ja proportsionaalne 
üleminekukord oluliste ja valdkondlike 
korraldatud näitajate, eelkõige 
intressimäärade ja kauba jaoks.
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras ja aega võib kolme 
kuu võrra pikendada [nagu on ette 
nähtud II koonddirektiivis].

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2014. aasta juuniks hindab komisjon, kas
käesolev määrus on korraldatud 
kaubanäitajate poolest kooskõlas IOSCO 
naftahinna teabeagentuuride järelevalve 
põhimõtete lõpparuandega, mis
avaldatakse aprillis 2014, ning ta esitab 
oma soovitused ja ettepanekud Euroopa 
Parlamendile, et hõlmata rahvusvahelised 
lepingud, kui seda peetakse asjakohaseks.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – I osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Korraldatud näitaja korraldamine peab 
olema praktiliselt ja funktsionaalselt
eraldatud korraldaja äritegevuse osadest, 
mis võivad põhjustada tegeliku või 
potentsiaalse huvide konflikti. Kui neid 
konflikte ei saa juhtida, lõpetab 
korraldaja kõik konflikte põhjustavad 
tegevused või suhted või korraldatud 
näitaja korraldamise.

1. Juriidiline või füüsiline isik, kes omab 
kontrolli asjaomase korraldatud näitaja 
korraldamise üle, ei tohi samal ajal olla 
praktiliselt või funktsionaalselt kõnealuse 
korraldatud näitaja kasutaja.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – I osa – punkt 8 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) front office’i funktsiooni täitja ja 
aruandlusahela töötajad on füüsiliselt 
eraldatud;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 103
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – II osa – punkt 10 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) juhul kui korraldaja omanikud on või 
teda kontrollivad sisendandmete esitajad 
või kasutajad, on järelevalveorgan 
eraldiseisev nõukogu või komitee, mille 
koosseis tagab selle sõltumatuse ja huvide 
konfliktide puudumise. Kui korraldaja 
omanikud on või teda kontrollivad 
sisendandmete esitajad, ei tohiks 
sisendandmete esitajad moodustada 
komitee liikmete enamuse. Kui korraldaja 
omanikud on või teda kontrollivad 
kasutajad, ei tohiks kasutajad moodustada 
komitee liikmete enamust;

(a) juhul kui korraldaja omanikud on või 
teda kontrollivad sisendandmete, mis ei ole 
tehinguandmed, esitajad, on 
järelevalveorgan eraldiseisev nõukogu või 
komitee, mille koosseis tagab selle 
sõltumatuse ja huvide konfliktide 
puudumise;

Or. de

Muudatusettepanek 104
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – II osa – punkt 10 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) juhul kui sisendandmete esitajad või 
kasutajad ei ole korraldaja omanikud ega 
kontrolli teda, on järelevalveorgan 
ettevõttesisene nõukogu või komitee. 
Ettevõttesisese nõukogu või komitee 
liikmed ei tohi olla seotud ühegi nende 
järelevalve alla kuuluva korraldatud näitaja 
korraldamisega;

(b) juhul kui sisendandmete, mis ei ole 
tehinguandmed, esitajad ei ole korraldaja 
omanikud ega kontrolli teda, on 
järelevalveorgan ettevõttesisene nõukogu 
või komitee. Ettevõttesisese nõukogu või 
komitee liikmete enamik ei tohi olla seotud 
ühegi nende järelevalve alla kuuluva 
korraldatud näitaja korraldamisega;

Or. de

Muudatusettepanek 105
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – II osa – punkt 10 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juhul kui korraldaja suudab tõendada, et 
korraldatud näitaja korraldamise iseloomu, 
ulatust ja keerukust ning korraldatud 
näitajast tulenevat riski ja selle mõju 
arvesse võttes on punktides a ja b 
sätestatud nõuded ebaproportsionaalsed, 
võib füüsiline isik täita 
järelevalveametniku ülesandeid. 
Järelevalveametnik ei tohi olla seotud 
ühegi järelevalve alla kuuluva korraldatud 
näitaja korraldamisega.

(c) juhul kui korraldaja suudab tõendada, et 
korraldatud näitaja korraldamise iseloomu, 
ulatust ja keerukust ning korraldatud 
näitajast tulenevat riski ja selle mõju 
arvesse võttes on punktides a ja b 
sätestatud nõuded ebaproportsionaalsed, 
võib füüsiline isik täita 
järelevalveametniku ülesandeid. See on nii 
eelkõige objektiivsete korraldatud 
näitajate puhul, mille kohta korraldaja 
selgitab tema suhtes pädevale asutusele, et 
korraldatud näitajad vastavad IOSCO 
17. juuli 2013. aasta finantssektori 
korraldatud näitajate põhimõtetele. 
Järelevalveametnik ei tohi olla seotud 
ühegi järelevalve alla kuuluva korraldatud 
näitaja korraldamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A jagu – IV osa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Korraldaja määrab oluliste korraldatud 
näitajate jaoks sõltumatu välisaudiitori, kes 
kontrollib, kas korraldaja järgib 
korraldatud näitaja metoodikat ja 
käesolevat määrust, ja annab selle kohta 
aru, kui korraldaja korraldatavate 
näitajatega seotud tegevuse ulatus ja 
keerukus ohustavad märkimisväärselt
finantsstabiilsust.

16. Korraldaja määrab oluliste korraldatud 
näitajate jaoks artikli 3 lõike 1 punkti 21 
kohaselt ja mitte objektiivsete korraldatud 
näitajate jaoks sõltumatu välisaudiitori, 
kes kontrollib, kas korraldaja järgib 
korraldatud näitaja metoodikat ja 
käesolevat määrust, ja annab selle kohta 
aru, kui korraldaja korraldatavate 
näitajatega seotud tegevuse ulatus ja 
keerukus ohustavad märkimisväärselt 
finantsstabiilsust.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B jagu – punkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) korraldaja teavitab allhangete 
kasutamisest viivitamata asjaomas(t)e 
korraldatud näitaja(te) sisendandmete 
esitajaid.

Or. de

Muudatusettepanek 108
Marisa Matias

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C jagu – II osa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab arvesse selliseid tegureid nagu (a) võtab arvesse selliseid tegureid nagu 
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turu suurus ja tavapärane likviidsus, 
kauplemise ja turuosaliste positsioonide 
läbipaistvus, turu kontsentratsioon, turu 
dünaamika ja valimi piisavus korraldatud 
näitajaga mõõdetava majandusteguri 
kajastamiseks;

turu suurus ja tavapärane likviidsus, turu 
arengutase, kauplemise ja turuosaliste 
positsioonide läbipaistvus, turu 
kontsentratsioon, turu dünaamika ja valimi 
piisavus korraldatud näitajaga mõõdetava 
majandusteguri kajastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – C jagu – I osa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võtab arvesse selliseid tegureid nagu 
turu suurus ja tavapärane likviidsus, 
kauplemise ja turuosaliste positsioonide 
läbipaistvus, turu kontsentratsioon, turu 
dünaamika ja valimi piisavus korraldatud 
näitajaga mõõdetava majandusteguri 
kajastamiseks;

(a) võtab arvesse selliseid tegureid nagu 
turu suurus ja tavapärane likviidsus, turu 
arengutase, kauplemise ja turuosaliste 
positsioonide läbipaistvus, turu 
kontsentratsioon, turu dünaamika ja valimi 
piisavus korraldatud näitajaga mõõdetava 
majandusteguri kajastamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 110
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lisa kohaldatakse korraldatud
kaubanäitajate suhtes; need on 
korraldatud näitajaid, mille alusvara on
artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamisel 
kaup komisjoni määruse (EÜ) 
nr 1287/200628 artikli 2 punkti 2 
tähenduses.

Käesolev lisa on ESMA jaoks orientiiriks 
kontrollimisel, kas ja millisel viisil on 
võimalik korraldatud kaubanäitajaid 
artikli 3 lõike 1 punkti 20 tähenduses 
käesoleva määruse kohaldamisalasse 
kaasata ja kas eraldi reguleerimine on 
asjakohane ja vajalik;

__________________
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28 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – lõige 1 – joonealune märkus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. ELT L 241, 2.9.2006, lk 1. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 112
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kriteeriumid hindamisperioodideks, kui 
esitatakse metoodikas soovitatud 
miinimumhulgast vähem tehinguandmeid 
või esitatavad andmed on korraldaja 
kohustuslikes kvaliteedinõuetes sätestatust 
madalama kvaliteediga, sealhulgas 
alternatiivsed hindamismeetodid (sh 
teoreetilised hindamismudelid);

(e) kriteeriumid hindamisperioodideks, kui 
esitatakse metoodikas soovitatud 
miinimumhulgast vähem tehinguandmeid 
või esitatavad andmed on korraldaja 
kohustuslikes kvaliteedinõuetes sätestatust 
madalama kvaliteediga, sealhulgas 
alternatiivsed hindamismeetodid (sh 
teoreetilised hindamismudelid). 
Kriteeriumid selgitavad kasutatud 
menetlusi, kui puuduvad tehinguandmed;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Niivõrd kui see on korraldatud näitaja 
õigeaegset avaldamist takistamata 
võimalik, kirjeldab korraldaja iga arvutuse 
puhul järgmist teavet ja avaldab selle:

6. Korraldaja kirjeldab iga arvutuse puhul 
järgmist teavet ja avaldab selle mõistlikul 
määral, ületamata hinnaaruandluse 
tähtaega:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas IOSCO põhimõtetega kauba kohta.

Muudatusettepanek 114
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Niivõrd kui see on korraldatud näitaja 
õigeaegset avaldamist takistamata
võimalik, kirjeldab korraldaja iga arvutuse 
puhul järgmist teavet ja avaldab selle:

6. Niivõrd kui see on mõistlik korraldatud 
näitaja avaldamise tähtaega 
edasilükkamata, kirjeldab korraldaja iga 
arvutuse puhul järgmist teavet ja avaldab 
selle:

Or. pt
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Korraldaja kehtestab oma muude 
äritoimingute suhtes menetlused ja 
mehhanismid, mille eesmärk on vähendada 
tõenäosust, et huvide konfliktid mõjutavad 
korraldatud näitajate arvutamise 
usaldusväärsust.

12. Korraldaja kehtestab oma muude 
äritoimingute suhtes asjakohased 
menetlused ja mehhanismid, mille eesmärk 
on vähendada tõenäosust, et huvide 
konfliktid mõjutavad korraldatud näitajate 
arvutamise usaldusväärsust.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 13 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Korraldaja kehtestab oma juhtkonna, 
hindajate ja muude töötajate seas ning 
alates juhtidest kuni korraldaja kõrgeima 
juhtkonna ja nõukoguni lahutatud 
aruandlusahelad selle tagamiseks, et:

13. Korraldaja kehtestab oma juhtkonna, 
hindajate ja muude töötajate seas ning 
alates juhtidest kuni korraldaja kõrgeima 
juhtkonna ja nõukoguni asjakohased 
lahutatud aruandlusahelad selle 
tagamiseks, et:

Or. en


