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Muudatusettepanek 1
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 3
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 4
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)



PE488.030v01-00 6/9 AM\900874ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Investeerimisühingud, kes sõlmivad 
omal arvel või kliendi nimel tehinguid 
võlakirjade ja struktureeritud 
finantstoodetega, mis on lubatud 
kauplemisele reguleeritud turul või mille 
kohta on avaldatud prospekt, 
saastekvootide ning tuletisinstrumentidega,
mille suhtes kohaldatakse artiklis 24 
osutatud kohustusliku kauplemiskoha 
nõuet, avalikustavad nende tehingute 
mahud ja hinnad ning sõlmimise ajad. See 
teave avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
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organiseeritud kauplemissüsteemis, 
avalikustavad nende tehingute mahud ja 
hinnad ning sõlmimise ajad. See teave 
avalikustatakse tunnustatud 
kauplemisteabearuandluse avalikustaja 
kaudu.

kaudu.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6
Holger Krahmer, Herbert Reul, Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kohustusliku kauplemiskoha nõuet ei 
kohaldata energia hulgimüügitoodete 
suhtes, mille üle peavad järelevalvet 
pädevad järelevalveasutused, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta 
määruses (EL) nr 2011/1227 energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja 
läbipaistvuse kohta.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude määruses määratletud kohustusliku kauplemiskoha nõude 
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menetlus võib vähendada Euroopa turu infrastruktuuri määruses ette nähtud kohaldusala. 
Peale selle ei ole seejuures arvestatud eeskirjadega, mis on energia hulgimüügiturgude jaoks 
kehtestatud turu terviklikkust käsitleva määrusega 2011/12007/EÜ.

Muudatusettepanek 7
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
ohtu investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
ausameelsusele või liidu finantssüsteemi
kui terviku või selle osa stabiilsusele;

(a) väljapakutav tegevus kujutab endast 
ohtu investorite kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele, majanduslikule 
eelisele ja ausameelsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;

Or. en

Selgitus

Turgude majanduslik eelis, mis seisneb võimes tagada hindade avaldamine ja maandada 
paratamatuid riske, on kindlasti üks peamisi turgude omadusi, mida järelevalveasutused 
peavad oma meetmetega kaitsma. See peaks kuuluma nende (ja ESMA) ülesannete hulka, nii 
nagu see on USAs CFTC puhul.

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Volitused delegeeritakse viieaastaseks 
ajavahemikuks alates määruse jõustumise
kuupäevast.

Komisjon esitab hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppemist 
delegeeritud volituste kohta aruande. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 



AM\900874ET.doc 9/9 PE488.030v01-00

ET

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes hiljemalt kolm 
kuud enne vastava ajavahemiku lõppemist 
vastuväite. 

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Herbert Reul, Holger Krahmer, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isikute suhtes, kelle äritegevus 
seisneb peamiselt oma arvel kaupadega 
ja/või kauba tuletisinstrumentidega 
kauplemises, hakatakse määrust täielikult 
kohaldama alates ...*. Kui isik, kes 
kaupleb oma arvel kaupadega ja/või 
kauba tuletisinstrumentidega, kuulub 
gruppi, mille peamine tegevus on 
direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt 
investeerimisteenuste või direktiivi 
2000/12/EÜ kohaselt pangateenuste 
pakkumine, kohaldatakse määrust 
vastavalt lõikele 2.
__________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev, mis on kaks aastat hilisem kui 
määruse jõustumise kuupäev.

Or. de

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude määrust hakatakse tulevikus kohaldama uute turule tulijate 
suhtes, kes varem ei kuulunud määruse kohaldusalasse ja kes peavad erinevalt 
finantsettevõtjatest, kes peavad täitma vaid lisanduvaid nõudeid, esimest korda hakkama 
määruse keerulisi nõudeid täitma ja vastavaid ümberkorraldusi tegema. Seetõttu on neil 
rakendamiseks pikemat tähtaega vaja.


