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Muudatusettepanek 13
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86 a) Liikmesriigid peaksid nõudma, et 
reguleeritud turud ja mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega,
kohaldaksid lisaks positsioonide suhtes 
kehtestatud järelpiirangutele selliseid 
muid positsioonide kontrolle, mis on 
vajalikud, et tagada turgude 
nõuetekohane toimimine, ja eriti selleks, 
et vähendada suurte positsioonide 
omanike võimalusi manipuleerida 
tuletisinstrumentide turu või alusvaraga, 
ning tagamaks, et turuosalised on 
kehtestanud tarviliku korra vajaduse 
korral lepingu füüsiliseks arveldamiseks. 
Kontroll peaks hõlmama kauplemiskoha 
võimalust nõuda liikmetelt või osalistelt 
positsiooni sulgemist või vähendamist. 

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 14
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) isikute suhtes, kes osutavad b) isikute, kaasa arvatud ühiselt juhitavate 
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investeerimisteenuseid üksnes oma 
emaettevõtjale, oma tütarettevõtjatele või 
oma emaettevõtja teistele tütarettevõtjatele;

ettevõtjate suhtes, kes osutavad 
investeerimisteenuseid üksnes oma 
emaettevõtjale, oma tütarettevõtjatele või 
oma emaettevõtja teistele tütarettevõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised või

ii) on reguleeritud turu või mitmepoolse 
kauplemissüsteemi liikmed või osalised ja 
tegelevad algoritmkauplemisega või

Or. de

Selgitus

Erandkorra selgitamine on vajalik, et reaalmajanduse igasugust osavõttu börsikauplemisest 
(isegi väga väikeses mahus) ei hakataks allutama MiFIDi eeskirjadele (näiteks kaubahinna-
või valuutariskide tagamiseks või ettevõtte enda aktsiate ostmisel/müümisel).

Muudatusettepanek 16
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

Samuti ei pea punkti i alusel vabastatud 
isikud täitma käesolevas punktis 
sätestatud tingimusi erandi saamiseks;
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Käesolevat erandit kohaldatakse isikutele, 
kes saastekvootidega kauplemisel ei osuta 
investeerimisteenuseid või ei tegele muu 
investeerimistegevusega peale oma arvel 
kauplemise ja mitte klientide korraldusi 
täites ja kes omavad või käitavad vahetult 
käitisi direktiivi 2003/87/EÜ tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda erandit ei kohaldata selliste artikli 2 
lõike 1 punkti i alusel vabastatud isikute 
suhtes, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega;

Artikli 2 lõike 1 punkti i alusel vabastatud 
isikud, kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega ei pea samuti täitma 
käesoleva erandi tingimusi;

Or. en

Selgitus

Punktides d ja i sätestatud erandite vaheline suhe tuleks selgeks teha.

Muudatusettepanek 18
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– osutavad klientidele 
investeerimisteenuseid seoses kauba 
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tuletisinstrumentidega või 
tuletislepingutega, mis on hõlmatud I lisa 
C 10 jaos, või seoses saastekvootide ja 
nende tuletisinstrumentidega tingimusel, 
et
i) kõnealused isikud võimaldavad 
klientidel tegeleda majandustegevusega 
olulise infrastruktuuri ja teenuste 
tagamise kaudu ja
ii) klientide põhitegevusala grupi tasandil 
ei ole investeerimisteenuste osutamine 
käesoleva direktiivi mõistes või 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2006/48/EÜ alusel
või

Or. en

Selgitus

Suurtel tööstusettevõtjatel, kes oma arvel kauplevad finantsinstrumentidega ja väiksematel 
turuosalistel, kes peavad konkureerimiseks kasutama kolmandate isikute käitatavaid 
tootmiskohti (sealhulgas tugiteenuseid ja oskusteavet) peavad olema võrdsed võimalused.
Käitajad, kes kauplevad oma arvel, et osutada investeerimisteenuseid nende tootmiskohtades 
majandustegevusega tegelevatele väiksematele ettevõtjatele, peaksid olema samuti 
vabastatud, kui tegemist on nende põhitegevusala kõrvaltegevusega.

Muudatusettepanek 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil või ühiselt juhitavate ettevõtjate 
puhul kõrvaltegevusega nende omanikest 
ja nende omanike tütarettevõtjatest 
lähtuvalt ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;
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Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on hoida ära väikeste ja keskmise suurusega 
äriettevõtete diskrimineerimine, kes ei saa endale lubada otsest kauplemist turgudel nende 
põhitegevusega seotud riskide juhtimiseks ja seetõttu loovad nad ühisüksused või osalevad 
strateegilistes kokkulepetes kolmandate üksustega, et tekitada kriitiline mass juurdepääsuks 
turgudel kauplemisele ja juhtida omanike/vastaspoolte varade sisendite/väljunditega seotud 
riske.

Muudatusettepanek 20
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel 
ning et kõrvaltegevuse ulatus ei moodusta 
süsteemselt olulist osa turgudest, millel ta 
tegutseb;

Or. en

Selgitus

Kahte sarnase tähtsusega kauplemistegevust ei tohiks käsitleda erinevalt. Olulisele 
kauplemistegevusele vabastuse andmiseks lihtsalt seetõttu, et see toimub ettevõttes, mille 
põhitegevusala on teine, puudub majanduslik või turu toimimisega seotud põhjendus.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks määratlema, mida tähendab oluline vastava turu 
jaoks.

Muudatusettepanek 21
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – esimene lõik



PE488.031v01-00 8/29 AM\900875ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega grupi 
tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

tingimusel et igal juhul on tegemist nende 
põhitegevusala kõrvaltegevusega 
konsolideeritud või konsolideerimata 
grupi tasandil ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on hoida ära nende äriettevõtete diskrimineerimine, 
kes ei saa endale lubada otsest kauplemist turgudel nende põhitegevusega seotud riskide 
juhtimiseks. Üldjuhul moodustavad nad oma kauplemisettevõttega konsolideerimata grupi, et 
tekitada kriitiline mass juurdepääsuks turgudel kauplemisele. Emaettevõtja ja tütarettevõtja 
praegused määratlused ei ole sellel taustal sobivad, kuna nad ei pööra konkreetselt 
tähelepanu ettevõtja kõnealuse struktuuri eripärale.

Muudatusettepanek 22
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 lõikes 4 
määratletud põhivõrguettevõtjate või 
direktiivi 2009/73 artikli 2 punktis 4 
määratletud ülekandesüsteemi haldurite 
suhtes, kui nad täidavad oma ülesandeid, 
mis tulenevad nimetatud direktiividest, 
määrustest (EÜ) nr 714/2009 või (EÜ) nr 
715/2009 või nende määruste alusel 
vastuvõetud võrgueeskirjadest või 
suunistest.

n) direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 lõikes 4 
määratletud põhivõrguettevõtjate ja 
jaotusvõrguettevõtjate või direktiivi 
2009/73 artikli 2 punktis 4 määratletud 
ülekandesüsteemi haldurite suhtes, kui nad 
täidavad oma ülesandeid, mis tulenevad 
nimetatud direktiividest, määrustest (EÜ) 
nr 714/2009 või (EÜ) nr 715/2009 või 
nende määruste alusel vastuvõetud 
võrgueeskirjadest või suunistest ning 
nende eranditult eespool nimetatud 
üksustega seotud teenuseosutajate suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada, 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, ning määrata kindlaks, missugusel 
juhul toimub tegevus juhuslikult.

3. Komisjon võtab artikli 94 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid selliste meetmete 
kohta, mis on seotud punktides c ja i 
sätestatud eranditega, et täpsustada , 
missugusel juhul loetakse teatavat tegevust 
põhitegevusala kõrvaltegevuseks grupi 
tasandil, määratleda süsteemselt olulisena 
käsitletava turuosa suurus ning määrata 
kindlaks, missugusel juhul toimub tegevus 
juhuslikult.

Or. en

Selgitus

Kahte sarnase tähtsusega kauplemistegevust ei tohiks käsitleda erinevalt. Olulisele 
kauplemistegevusele vabastuse andmiseks lihtsalt seetõttu, et see toimub ettevõttes, mille 
põhitegevusala on teine, puudub majanduslik või turu toimimisega seotud põhjendus.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks määratlema, mida tähendab oluline vastava turu 
jaoks.

Muudatusettepanek 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevuseks kasutatud kapital. – tegevuseks kasutatud kapitali osa 
võrreldes kapitaliga grupi tasandil.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälise vastaspoole põhitegevusala kõrvaltegevuse määratlemisel tuleks arvesse 
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võtta täiendavaid elemente. See on eriti tähtis energiaettevõtjate jaoks, kes peavad oma grupi 
äritegevuseks vajalike kaupade hindade kõikumisega seotud riskide juhtimiseks tegelema 
majandustegevuse ja samuti finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – teine lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tegevus on seotud kaubariskide või muu 
grupi kaubanduslikust tegevusest tuleneva 
riski haldamisega.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälise vastaspoole põhitegevusala kõrvaltegevuse määratlemisel tuleks arvesse 
võtta täiendavaid elemente. See on eriti tähtis energiaettevõtjate jaoks, kes peavad oma grupi 
äritegevuseks vajalike kaupade hindade kõikumisega seotud riskide juhtimiseks tegelema 
majandustegevuse ja samuti finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 26
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaselt käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jäetud isikud ei või 
saada kasu teenuste osutamise ja/või 
tegutsemise ega filiaalide asutamise 
vabadusest, nagu on ette nähtud vastavalt 
artikliktes 36 ja 37.

2. Lõike 1 kohaselt käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jäetud isikud ei või 
saada kasu teenuste osutamise ja/või 
tegutsemise ega filiaalide asutamise 
vabadusest, nagu on ette nähtud vastavalt 
artiklites 36 ja 37. Tütarettevõtja puhul 
tuleks võrrelda grupi tegevuseks 
kasutatava kapitaliga.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) „grupi tasand” – vastastikuse või 
ühepoolse osaluse alusel grupi 
moodustavad ettevõtjad, olenemata sellest, 
kas nad on konsolideeritud või mitte; 
sellel taustal käsitletakse gruppi ühe 
ettevõtjana;

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on hoida ära nende äriettevõtete diskrimineerimine, 
kes ei saa endale lubada otsest kauplemist turgudel nende põhitegevusega seotud riskide 
juhtimiseks. Üldjuhul moodustavad nad oma kauplemisettevõttega konsolideerimata grupi, et 
tekitada kriitiline mass juurdepääsuks turgudel kauplemisele. Emaettevõtja ja tütarettevõtja 
praegused määratlused ei ole sellel taustal sobivad, kuna nad ei pööra konkreetselt 
tähelepanu ettevõtja kõnealuse struktuuri eripärale.

Muudatusettepanek 28
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „tehing, mis objektiivselt 
mõõdetaval määral vähendab 
kauplemisega või omakapitalipõhise 
rahastamisega otseselt seotud riske” –
tehing, mille eesmärgiks grupi tasandil ja
kombinatsioonis teiste lepingutega on 
vähendada:
i) võimalikud riskid seoses selliste varade, 
teenuste, sisendite, toodete, kaupade, 
kohustuste turuhinna muutustega, mida 
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vastaspool või tema grupp omab, toodab, 
valmistab, töötleb, osutab, ostab, 
kaubastab, rendib, müüb või saab või 
mille omamist, tootmist, valmistamist, 
töötlemist, osutamist, ostmist, 
kaubastamist, rentimist, müümist või 
saamist ta oma tavapärase äritegevuse 
käigus põhjendatult eeldab; või
ii) võimalikud riskid seoses punktis a 
osutatud varade, teenuste, sisendite, 
toodete, kaupade, kohustuste turuhinna 
muutustega, mille põhjuseks on 
intressimäärade, inflatsioonimäärade, 
valuutavahetuskursside, kaupade või 
saastekvootide hindade või teiste 
asjaomaste muutujate kõikumine.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a) „ülemäärane spekuleerimine” –
kauplemistegevus mis tahes kaubaga 
kõnealuse kauba müügilepingute alusel 
tulevikus tarnimise eesmärgil, mida 
tehakse lepinguturgude või 
tuletistehingute teostussüsteemide 
eeskirjade alusel või millele need 
laienevad või elektrooniliste 
kauplemissüsteemide alusel seoses olulise 
hindade avalikustamise lepinguga, mis 
põhjustab kõnealuse kauba hinna 
ootamatut või põhjendamatut kõikumist 
või alusetut muutumist.

Or. en
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Selgitus

Spekulandid on kaubaturgude jaoks olulised, et tagada likviidsus heas usus riskide 
maandamisel, kui pika- ja lühiajaliste riskimaandajate vahel valitseb tasakaalustamatus.
Mõnedel kaubaturgudel on riskimaandajate maht siiski spekulantide omast väiksem, mis viib 
riskini, et hinnatasemeid ja volatiilsust ei suuna enam põhitingimused. Ülemäärase 
spekuleerimise määratlemine annab järelevalveasutustele ja turgudele täiendava õigustuse 
sekkumiseks riskimaandajate huvide kaitsmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 30
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 b) „heas usus tehtud 
riskimaandustehing” –
a) tehing või positsioon, mis
i) asendab tehtud või tulevikus tehtavaid 
tehinguid või võetud või tulevikus 
võetavaid positsioone hiljem füüsilise 
turustamise kanalis;
ii) on majanduslikult asjakohane riskide 
vähendamiseks äriettevõtte juhtimisel ja 
haldamisel ja
iii) tekib alljärgneva väärtuste võimalikust 
muutumisest:
– varad, mida isik omab, toodab, 
valmistab, töötleb või kaubastab või mille 
omamist, tootmist, valmistamist, töötlemist 
või kaubastamist ta eeldab;
– kohustused, mis isikul on või mille 
tekkimist ta eeldab või 
– teenused, mida isik osutab, ostab või 
mille osutamist või ostmist ta eeldab;
või
b) tehing või positsioon, mis vähendab 
sellisest tuletisinstrumendist tuleneva 
positsiooniga kaasnevaid riske, mis
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i) teostati vastaspoole suhtes, kelle jaoks 
tehing kvalifitseeruks heas usus tehtud 
riskimaandustehinguks vastavalt punktile 
a või 
ii) mis vastab punkti a nõuetele.

Or. en

Selgitus

Kaubaturgude majandusliku kasu edendamiseks on oluline esitada riski maandamise 
määratlus. Turujärelevalve peaks edendama nende osapoolte huve, kes kannavad 
kaubahindadega seotud riske, mis on äritegevuse vältimatu tagajärg ja mitte hinnakihlvedu.
Erandid tuleks siduda kõnealuse määratlusega, nagu seda on tehtud Euroopa turu 
infrastruktuuri määruse ja Dodd-Franki raames.

Muudatusettepanek 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV jaotis 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

POSITSIOONIDE PIIRANGUD JA 
POSITSIOONIDEST TEATAMINE

POSITSIOONIDE JUHTIMINE JA 
POSITSIOONIDEST TEATAMINE

Or. en

Selgitus

Kauplemiskohtadel on kasutada erinevad juhtimisvahendid ja -korrad. Positsioonide 
piirangud on üks nendest vahenditest – aga kauplemiskohal peaks olema võimalik kasutada 
ka teisi „samaväärseid alternatiivseid kordasid”, näiteks positsioonide juhtimist.

Muudatusettepanek 32
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
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turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, 
mis lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, või samaväärset 
alternatiivset korda, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 
eesmärgiga

turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid, mis lubavad kaubelda 
või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida eesmärgiga

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, või samaväärset 
alternatiivset korda, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 
eesmärgiga

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid kauba tuletisinstrumentide 
avatud positsioonide suhtes, mida turu iga 
liige või osaline võib hoida, või 
samaväärset alternatiivset korda, nt 
positsioonide juhtimist, eesmärgiga

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäära 
kohaldatakse kauba tuletisinstrumentidele, peaks see olema seotud avatud positsioonidega 
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(nii artiklis 59 kui ka artikli 72 lõike 1 punktis g). Vrd artikli 60 lõike 1 teise lõiguga: „avatud 
positsioonid”. Vrd ka kliiringu piirmäära arvutamisega Euroopa turu infrastruktuuri 
määruse artiklis 7.

Muudatusettepanek 34
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, või samaväärset 
alternatiivset korda, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 
eesmärgiga

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid selliste investeeringutega 
seotud riskide suhtes, mis turu iga liige või 
osaline võib teatava aja jooksul sõlmida, 
või samaväärset alternatiivset korda, nt 
positsioonide juhtimist automaatsete 
piirmääradega, eesmärgiga

Or. en

Muudatusettepanek 35
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, või samaväärset
alternatiivset korda, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 

1. Liikmesriigid tagavad, et reguleeritud 
turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid 
ja organiseeritud kauplemissüsteemid, mis 
lubavad kaubelda või kauplevad kauba 
tuletisinstrumentidega, kohaldavad 
piiranguid lepingute arvu suhtes, mis turu 
iga liige või osaline võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ja täiendavat korda 
piirangute täiendamiseks, nt positsioonide 
juhtimist automaatsete piirmääradega, 
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eesmärgiga eesmärgiga

Or. en

Selgitus

Ainukesed tõhusad instrumendid toodete või strateegiate selliste mahtude tõkestamiseks, mis 
võivad häirida hinna avalikustamist ja kaubaturgude riskide ülekandmise funktsioone, on 
positsioonide piirangud. Muud meetmed peaksid piirangutele lisanduma, mitte neid 
asendama.

Muudatusettepanek 36
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada likviidsust; (a) tagada turu piisav likviidsus heas usus 
tehtavate riskimaandustehingute jaoks;

Or. en

Selgitus

Kaubaturgude reguleerimise esmane eesmärk peab olema anda reaalmajanduse tootjatele ja 
tarbijatele võimalus riskide maandamiseks korrapäraselt toimivatel turgudel hindadega, mis 
kajastavad nii taseme kui ka volatiilsuse poolest põhiliste tõukejõududena toimivat pakkumist 
ja nõudlust, mitte finantsspekuleerimise volatiilsuse huve.

Muudatusettepanek 37
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetada nõuetekohaseid 
hinnakujundus- ja arveldustingimusi.

(c) tagada, et alusvara turu hinna 
avalikustamise funktsiooni ja 
arveldustingimusi ei häirita;
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Or. en

Selgitus

Kaubaturgude reguleerimise esmane eesmärk peab olema anda reaalmajanduse tootjatele ja 
tarbijatele võimalus riskide maandamiseks korrapäraselt toimivatel turgudel hindadega, mis 
kajastavad nii taseme kui ka volatiilsuse poolest põhiliste tõukejõududena toimivat pakkumist 
ja nõudlust, mitte finantsspekuleerimise volatiilsuse huve.

Muudatusettepanek 38
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ülemäärase spekuleerimise 
vähendamine, kaotamine või takistamine.

Or. en

Selgitus

Kui spekulatiivne huvi ületab oluliselt riskimaandajate huve, tekib oht, et turge paneb liikuma 
rohkem kapitali kättesaadavus fondidest kui pikaajalised põhitingimused. Oluline on selgeks 
teha, et sellises olukorras ei toimi turg nende kasuks, kes kauba hinnariskiga vältimatult 
kokku puutuvad. Järelevalveasutustele tuleks anda sarnaselt USAga volitused meetmete 
võtmiseks, et tõkestada mis tahes oht turgude majanduslikult kasulikele omadustele heas usus 
riskimaandamise vallas. 

Muudatusettepanek 39
Reinhard Bütikofer
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirangute kehtestamisel tagavad 
liikmesriigid heas usus 
riskimaandamisega tegelevate osalejate 
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õiguspäraste huvide austamise.

Or. en

Selgitus

Kui spekulatiivne huvi ületab oluliselt riskimaandajate huve, tekib oht, et turge paneb liikuma 
rohkem kapitali kättesaadavus fondidest kui pikaajalised põhitingimused. Oluline on selgeks 
teha, et sellises olukorras ei toimi turg nende kasuks, kes kauba hinnariskiga vältimatult 
kokku puutuvad. Järelevalveasutustele tuleks anda sarnaselt USAga volitused meetmete 
võtmiseks, et tõkestada mis tahes oht turgude majanduslikult kasulikele omadustele heas usus 
riskimaandamise vallas.

Muudatusettepanek 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Piirangute ja 
korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu
maksimaalne lepingute arv, mida isikud 
võivad sõlmida, võttes arvesse aluseks 
oleva kaubaturu omadusi, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis-ning turule 
transportimise mudeleid.

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu, seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad ja aluseks 
oleva kaubaturu omadusi, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid

Or. en

Selgitus

Piirmäär ei tohiks olla seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Turu struktuurist 
sõltuvalt võivad automaatsed piirmäärad avaldada kauplemiskohtade likviidsusele negatiivset 
mõju. Kui piirmäära kohaldatakse kauba tuletisinstrumentidele, peaks see olema seotud 
avatud positsioonidega (nii artiklis 59 kui ka artikli 72 lõike 1 punktis g). Vrd artikli 60 lõike 
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1 teise lõiguga: „avatud positsioonid”. Võrdle ka kliiringu piirmäära arvutamisega Euroopa 
turu infrastruktuuri määruse artiklis 7.

Muudatusettepanek 41
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused piirangud või kord peavad 
olema läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Piirangute ja 
korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne lepingute arv, mida isikud 
võivad sõlmida, võttes arvesse aluseks 
oleva kaubaturu omadusi, sealhulgas 
tootmis-, tarbimis-ning turule 
transportimise mudeleid.

Kõnealused piirangud peavad olema 
läbipaistvad ja välistama 
diskrimineerimise, nendega seoses tuleb 
kindlaks määrata isikud, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning mis tahes erandid; 
piiranguid või korda kehtestades tuleb 
võtta arvesse turuosaliste laadi või 
koosseisu ja seda, kuidas nad kauplemisele 
lubatud lepinguid kasutavad. Eelkõige 
eristavad need positsioone, mis 
objektiivselt vähendavad otseselt 
äritegevusega seotud riske, mis on seotud 
kauba ja teiste positsioonidega. Piirangute 
ja korra puhul määratakse kindlaks selged 
kvantitatiivsed piirmäärad, nagu 
maksimaalne lepingute arv, mida isikud 
võivad sõlmida või hoida, võttes arvesse 
aluseks oleva kaubaturu omadusi, 
sealhulgas tootmis-, tarbimis- ning turule 
transportimise mudeleid.

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 42
Robert Goebbels
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid nõuavad, et 
reguleeritud turud ja mitmepoolset 
kauplemissüsteemi rakendavad 
korraldajad, kes lubavad kaubelda või 
kauplevad kauba tuletisinstrumentidega,
kohaldavad selliseid muid positsioonide 
kontrolle, mis on vajalikud, et tagada 
turgude nõuetekohane toimimine, ja eriti 
selleks, et vähendada suurte positsioonide 
omanike võimalusi manipuleerida 
tuletisinstrumentide turu või alusvaraga, 
ning tagamaks, et turuosalised on 
kehtestanud tarviliku korra vajaduse 
korral lepingu füüsiliseks arveldamiseks. 
Kontroll peaks hõlmama kauplemiskoha 
võimalust nõuda liikmetelt või osalistelt 
positsiooni sulgemist või vähendamist.

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 43
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Positsioon, mis võetakse kaubaga 
seotud äritegevusega otseselt seotud riski 
objektiivseks vähendamiseks, jäetakse 
artikli 59 lõikes 1 osutatud positsioonide 
piirangutest välja. 
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Or. en

Selgitus

Riskijuhtimistegevustele erandi tegemiseks on vaja selgeid sätteid. Seda saab teha määratluse 
kaudu, et positsioonide piiranguid ei kohaldata finantssektoriväliste äriühingute 
riskijuhtimistegevusteks kasutatavatele toodetele. See väldiks samuti äriühingute 
märkimisväärset halduskoormust, kui nad peavad põhjendama riskijuhtimise eesmärgil 
vajalikke positsioone. 

Muudatusettepanek 44
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reguleeritud turud, mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid ja organiseeritud 
kauplemissüsteemid teavitavad pädevat 
asutust piirangute või korraga seotud 
üksikasjadest. Pädev asutus edastab selle 
teabe ESMA-le, kes avaldab oma 
veebisaidil andmebaasi kehtivate 
piirangute või kordade kokkuvõtetega ning 
ajakohastab seda.

2. Reguleeritud turud ja mitmepoolsed 
kauplemissüsteemid teavitavad pädevat 
asutust piirangutega seotud üksikasjadest. 
Pädev asutus edastab selle teabe ESMA-le, 
kes avaldab oma veebisaidil andmebaasi 
kehtivate piirangute kokkuvõtetega ning 
ajakohastab seda.

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne 
mõju, samuti erandite tingimused. 
Alternatiivse korra piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
piirangud või alternatiivne kord kauba 
tuletisinstrumendi avatud positsioonide
suhtes, mis isik võib hoida, ning kooskõlas 
lõikega 1 kehtestatud alternatiivse korra 
samaväärne mõju, samuti erandite 
tingimused. Alternatiivse korra piirangute 
puhul võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid või alternatiivset 
korda. Delegeeritud aktides kindlaks 
määratud piirangud või alternatiivne kord 
on ülimuslikud meetmete suhtes, mille 
pädevad asutused on kehtestanud 
käesoleva direktiivi artikli 72 lõike 1 
punkti g kohaselt.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete kordade jaoks ei tohiks nõuda automaatseid piirmäärasid. Turu struktuurist 
sõltuvalt võivad automaatsed piirmäärad avaldada läbipaistvate kauplemiskohtade 
likviidsusele negatiivset mõju ja hoogustada börsivälist kauplemist. Piirmäär ei tohiks olla 
seotud lepingute arvuga, mida isik võib sõlmida. Kui piirmäära kohaldatakse kauba 
tuletisinstrumentidele, peaks see olema seotud avatud positsioonidega (nii artiklis 59 kui ka 
artikli 72 lõike 1 punktis g).

Muudatusettepanek 46
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 94 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
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piirangud või alternatiivne kord lepingute 
arvu suhtes, mis isik võib teatava aja 
jooksul sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne 
mõju, samuti erandite tingimused. 
Alternatiivse korra piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

piirangud või alternatiivne kord kauba 
tuletisinstrumentidega seotud riskide
suhtes, mis isik võib teatava aja jooksul 
sõlmida, ning kooskõlas lõikega 1 
kehtestatud alternatiivse korra samaväärne 
mõju, samuti erandite tingimused. 
Alternatiivse korra piirangute puhul 
võetakse arvesse lõikes 1 osutatud 
tingimusi ning reguleeritud turgude, 
mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja 
organiseeritud kauplemissüsteemide 
kehtestatud piiranguid. Delegeeritud 
aktides kindlaks määratud piirangud või 
alternatiivne kord on ülimuslikud 
meetmete suhtes, mille pädevad asutused 
on kehtestanud käesoleva direktiivi artikli 
72 lõike 1 punkti g kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused ei kehtesta lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest või 
alternatiivsest korrast rangemaid 
piiranguid, välja arvatud erandjuhtudel, 
kui rangemad piirangud on objektiivselt 
põhjendatud ja proportsionaalsed, võttes 
arvesse konkreetse turu likviidsust ja turu 
nõuetekohast toimimist. Piirangute 
esialgne kehtivusperiood ei ületa kuut 
kuud alates nende avaldamiskuupäevast 
asjaomase pädeva asutuse veebisaidil. 
Piirangut võib pikendada edasiste 
maksimaalselt kuuekuuliste perioodide 
kaupa, kui piirangu põhjuseks olevad 
asjaolud püsivad. Kui piirangut kuue kuu 
möödudes ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.

välja jäetud
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Kui pädevad asutused kehtestavad lõike 3 
kohaselt vastu võetud piirangutest 
rangemad meetmed, teavitavad nad sellest 
ESMAt. Teade sisaldab ka rangemate 
meetmete põhjendust. ESMA esitab 24 
tunni jooksul arvamuse selle kohta, kas ta 
peab sellis meedet konkreetsel erandjuhul 
vajalikuks. Arvamus avaldatakse ESMA 
veebisaidil.
Kui pädev asutus võtab meetmeid 
hoolimata ESMA vastupidisest 
arvamusest, avaldab ta viivitamata oma 
veebisaidil teate, kus selgitab sellise 
toimimise põhjusi.

Or. en

Selgitus

Ülemäärane spekuleerimine kaupadega tuleks keelata. Seetõttu peaksid positsioonide muud 
kontrollid olema lisavõimalus, mitte alternatiiv positsioonide piirangute kasutamisele. Selliste 
piirangute kehtestamisel tuleks ka eristada äritegevusega seotud positsioone 
kaubapositsioonidest ja muudest positsioonidest.

Muudatusettepanek 48
Reinhard Bütikofer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et tõhusalt täita oma 
kohustusi seoses kaubaturgude ja 
kõnealuste turgude eest vastutavate, 
määratud riikide pädevate asutuste 
vaheliste järelevalvetegevuste 
koordineerimisel, asutab ESMA kaupade 
osakonna.

Or. en

Selgitus

Kaubaturgude keskne roll nõuab konkreetseid teadmisi. Selleks et ESMA suudaks teha 
järelevalvet kaubaturgude üle heas usus tegutsevate riskimaandajate, laiema majanduse ja 
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eraisikute huvides, kelle elu kaubahinnad mõjutavad, on oluline, et ESMA-l oleks selles 
valdkonnas pühendunud ja spetsialiseerunud osakond.

Muudatusettepanek 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 94 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikliga 93 antud volitused antakse 
määramata ajaks alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest.

Artikliga 93 antud volitused antakse viieks 
aastaks alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Delegeeritud volitusi uuendatakse samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele vastuväite hiljemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 50
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 97 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
meetmeid alates […], välja arvatud artikli 
67 lõike 2 ülevõtmise sätted, mida 
kohaldatakse [kaks aastat pärast direktiivi 
ülejäänud sätete kohaldamise kuupäeva].

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
meetmeid alates […], välja arvatud artikli 
67 lõike 2 ülevõtmise sätted, mida 
kohaldatakse alates ...*.

Isikutele, kelle põhitegevusala on oma 
arvel kaupade ja/või kaupade 
tuletisinstrumentidega kauplemine, 
kohaldavad liikmesriigid kõiki eeskirju 
alles alates ...**.
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Kui oma arvel kaupade ja/või kaupade 
tuletisinstrumentidega kauplevad isikud 
on osa grupist, mille põhitegevus on 
investeerimisteenuste osutamine 
käesoleva direktiivi tähenduses või 
pangandusteenuste osutamine direktiivi 
2000/12/EÜ tähenduses, kehtib käesoleva 
lõike kolmas lõik.
___________
* ELT: Palun lisada kuupäev kaks aastat 
pärast direktiivi jõustumist.
** ELT: Palun lisada kuupäev kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi eeskirjade 
üldise kohaldamise algust vastavalt 
lõigule 3.

Or. de

Selgitus

MiFIDi kohaldatakse tulevikus uutele osalejatele, kes olid seni kohaldamisalast välja jäetud.
Nad peavad esimest korda täitma keerukad nõuded ja lisaks tegema ümberkorraldusi. See on 
vastupidine finantsettevõtjatele, kes peavad täitma ainult lisanõuded. Seetõttu on kõnealustele 
ettevõtjatele vajalik pikem rakendamistähtaeg.

Muudatusettepanek 51
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud väärtpaberite, 
vääringute, intressimäärade või tootlikkuse, 
saastekvootide või muude 
tuletisinstrumentidega, finantsindeksitega
või finantsmeetmetega seotud 
tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või rahas;

4) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud väärtpaberite, 
vääringute, intressimäärade või tootlikkuse
või muude tuletisinstrumentidega, 
finantsindeksitega või finantsmeetmetega 
seotud tuletislepingud, mida võib arveldada 
füüsiliselt või rahas;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et 
nendega kaubeldakse reguleeritud turul ,
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis;

6) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud ja 
muud kauba tuletislepingud, mis ei ole ette 
nähtud füüsiliseks arveldamiseks, 
tingimusel et nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul, organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis;

Or. en

Selgitus

Kaupadega seotud finantsinstrumentide määratluse läbivaatamist selliselt, et tulevikus 
tarnitavad tooted jäetakse selgesõnaliselt välja, on vaja, selgitamaks kindlalt, et kõnealuseid 
tooteid ei käsitleta teostamise kohast olenemata muude tuletisinstrumentidena. Ettepanek 
viiks ELi õigusaktid kooskõlla vahetustehingute määratlusega vastavalt USA Dodd-Franki 
seadusele.

Muudatusettepanek 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mida saab füüsiliselt 
arveldada, mida ei ole nimetatud C jao 
punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue;

7) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
forvardlepingud ja muud kauba 
tuletislepingud, mis ei ole ette nähtud 
füüsiliseks arveldamiseks, mida ei ole 
nimetatud C jao punktis 6 ja mis ei teeni 
kommertseesmärki, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas neid tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue;
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Or. en

Selgitus

Kaupadega seotud finantsinstrumentide määratluse läbivaatamist selliselt, et tulevikus 
tarnitavad tooted jäetakse selgesõnaliselt välja, on vaja, selgitamaks kindlalt, et kõnealuseid 
tooteid ei käsitleta teostamise kohast olenemata muude tuletisinstrumentidena. Ettepanek 
viiks ELi õigusaktid kooskõlla vahetustehingute määratlusega vastavalt USA Dodd-Franki 
seadusele.

Muudatusettepanek 54
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – C jagu – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, 
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul , organiseeritud 
kauplemissüsteemis või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue.

10) Optsioonid, futuurid, vahetuslepingud, 
intressiforvardid ja muud klimaatiliste 
muutujate, prahihindade, saastekvootide,
inflatsioonimäärade või muu ametliku 
majandusstatistikaga seotud 
tuletislepingud, mida peab arveldama rahas 
või mida võib arveldada rahas ühe poole 
valikul muul juhul, kui kohustuste 
täitmatajätmise või muu lõpetamisega 
seotud sündmuse tõttu, samuti muud 
varade, õiguste, kohustuste, indeksite ja 
käesolevas jaos nimetamata meetmetega 
seotud tuletislepingud, millel on teiste 
tuletisinstrumentide omadused muu hulgas 
seoses sellega, kas nendega kaubeldakse 
reguleeritud turul või mitmepoolses 
kauplemissüsteemis, tasaarveldatakse 
tunnustatud kliiringukodade kaudu või 
nende suhtes kehtib regulaarne lisatagatise 
esitamise nõue.

Or. en


