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LÜHISELGITUS

Finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID, 2004/39/EÜ), mis kehtib alates 2007. aasta 
novembrist, on üks ELi finantsvaldkonna reguleerimise nurgakivisid ja arvamuse koostaja 
tunnistab, et praegune finantsinstrumentide turgude direktiiv (edaspidi „MiFID II”) tuleb läbi 
vaadata, et kõrvaldada selle puudused ja tagada nii parem läbipaistvus kui ka finantsturgude 
reguleerimine. 

Finantsinstrumentide turgude direktiivist tehtavad erandid

Arvamuse koostaja leiab, et mitu MiFID II ettepaneku reguleerimisala erandit on eksitavad 
või ei ole piisavalt selged, ja esitab mõned muudatusettepanekud, et neid selgitada. 

Üldiselt leiab arvamuse koostaja, et MiFID ei peaks nende olemuse tõttu täielikult hõlmama 
finantssektoriväliseid ettevõtjaid, nagu põhitarbeainete valdkond. See lähenemisviis vastab 
täielikult ka komisjoni kavatsusele, mida on selgitatud põhjenduses 88, et erand tuleks teha 
muude kui finantsettevõtjate tegevusele, nagu näiteks tootmis- ja muude riskide maandamine 
kõrvaltegevusena. Finantssektoriväliste ettevõtjate selline kauplemistegevus ei kujuta endast 
süsteemset riski ja on ettevõtete tegevuse oluline osa

Muud selgitused viitavad peamiselt kriteeriumidele, et määratleda seda, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus. Selle määratluse tähtsamaid põhimõtteid ei tuleks jätta 
delegeeritud õigusaktides reguleerimiseks ja määratlus peaks hõlmama tõsiasja, et tegevus 
saab olla kõrvaltegevus ainult siis, kui see tähendab riskijuhtimist põhitegevuse jaoks ja kui 
tegevuse maht on oluliselt väiksem põhitegevuse mahust.

Kui MiFIDi alusel käsitatakse finantssektoriväliseid ettevõtjaid finantsettevõtjatena, peavad 
nad täitma mitmest finantseeskirjast tulenevaid kulukaid kohustusi. Näiteks kohaldatakse 
neile nende kõikide standardsete börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide tehingute 
kliirimiskohustust, nagu Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) alusel määratletud, või 
võidakse kohustada hoidma pärast 2014. aastat kapitalipuhvrit kapitalinõuete direktiivi (CRD) 
alusel. 

Selle tulemusena kohustaksid EMIR ja CRD äriühinguid hoidma neile vajalikuks 
kauplemistegevuseks rohkem kapitali reservina, takistades sellega äriühingute suutlikkust 
investeerida. Ka riskijuhtimine muutub palju kallimaks ja selle tagajärjel hoiduksid mõned 
äriühingud, eriti VKEd, riskijuhtimisest või vähemalt teeksid seda väiksemas ulatuses. 

Enamik VKEsid ei saa endale lubada otsest kauplemist turgudel, et juhtida nende 
põhitegevusega seotud riske, ja seetõttu peavad nad looma ühisüksusi, et tekitada kriitiline 
mass, mis on vajalik juurdepääsuks turgudele oma põhitegevuse riskide juhtimiseks. Ka neid 
äriühingustruktuure tuleb käsitleda, et tagada kohased erandid finantssektorivälistele 
VKEdele ja nende ühisüksustele.

Finantsinstrumentide liigitamine
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Füüsiliselt arveldatavad tulevikutehingute turu tooted MiFID II ettepanekus liigitatakse 
finantsinstrumentideks. Siiski on need forvardlepingud väga olulised äriettevõtete riskide 
juhtimiseks ja erinevad põhimõtteliselt spekulatiivsetest finantsinstrumentidest – need ei 
hõlma finants- (rahalist) arveldamist ja tehingute aluseks olevad füüsiline kaup tegelikult ka 
tarnitakse plaanipäraselt. Järelikult ei kujuta füüsiliselt arveldatavad forvardlepingud mingit 
riski finantsturgudele. Füüsiliste tulevikutehingute turu toodete finantsinstrumentidena 
käsitamisel on MiFIDi, EMIRi ja turu kuritarvitamist käsitleva määruse (MAR) alusel 
mitmeid mõjusid. 

Praegune MiFID II ettepanek vähendab ettevõtete suutlikkust kasutada ära kõrvaltegevuse 
erandit (artikli 2 lõike 1 punkt i), sest enamik nende kauplemistegevusest toimub füüsiliste 
forvardlepingutega. Füüsiliselt arveldatavatele forvardlepingutele võidakse ühtlasi kohaldada 
artiklis 59 välja toodud positsioonide piiranguid. EMIRi alusel suurendaks füüsiliselt 
arveldatavate forvardlepingute liigitamine finantsinstrumentideks finantssektoriväliste 
ettevõtete tõenäosust hoida positsioone üle nn kliirimiskünnise, mis kehtestaks neile 
kliirimiskohustuse. Lisaks jäävad füüsiliselt arveldatavad forvardlepingud MARi 
reguleerimisalasse. 

Võrdluseks võiks tuua, et vastavas seaduseelnõus USAs (s.t Doddi–Franki akt) kasutatakse 
teist finantsinstrumentide määratlust, millega ühtlasi jäetakse sõnaselgelt välja füüsiliselt 
arveldatavad tuletisinstrumendid. Lisaks hõlmab füüsiliselt arveldatavaid forvardlepinguid 
energiasektoris juba määrus energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta. 

Arvamuse koostaja teeb seetõttu ettepaneku jätta sõnaselgelt välja tooted, mida saab 
füüsiliselt arveldada ja mis sõlmitakse ärieesmärgil ning millel puuduvad muude 
tuletisinstrumentide omadused.

Positsioonide piirangud

Ettevõtete positsioonide piiramine tuletisinstrumentide turul kitsendab nende suutlikkust 
juhtida tõhusalt riske või pääseda ligi saastekvootide turule, mis lõpptulemusena suurendab 
kulusid ja üldist riskitaset nende tegevusvaldkonnas. Lisaks võib see sundida neid otsima 
riskide maandamise võimalusi muudel vähemlikviidsetel ja riskantsematel turgudel, mis 
suurendab halduskulusid ja lõpptulemusena tarbijahindu. Arvamuse koostaja eelistab seetõttu 
positsioonide haldamise lähenemisviisi, millele osutatakse MiFIRi artikli 35 lõikes 1, sest see 
on paindlikum ja paremini kohandatud turu omadustega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Hästitoimiva elektri- ja maagaasi 
siseturu tagamiseks ning 
põhivõrguettevõtjate ülesannete täitmiseks 
direktiivi 2009/72/EÜ, direktiivi 
2009/73/EÜ, määruse (EÜ) nr 714/2009, 
määruse (EÜ) nr 715/2009 või nende 
määrustega vastuvõetud võrgueeskirjade 
ja suuniste alusel on vaja, et 
põhivõrguettevõtjate ja nende 
teenuseosutajate suhtes kohaldataks 
erandit edastamisõiguste andmisel 
füüsiliste edastamisõiguste või 
finantsedastamisõiguste kujul ja 
järelturule platvormi pakkudes. Et 
võimaldada tõhusat kauplemist 
edastamisõigustega, on lisaks vaja välja 
arvata iga isik, kui ta ostab või müüb 
kõnealuseid edastamisõigusi. 

Or. en

Selgitus

Füüsiliste edastamisõiguste ja finantsedastamisõiguste liigitamine finantsinstrumentideks 
võib kergesti kaasa tuua selle, et turuosalised hoiduvad edastamisõigustega kauplemisest, sest 
nad võivad pidada MiFIDi kohaseid nõudeid liiga koormavaks. Samas aitab kauplemine 
füüsiliste edastamisõiguste ja finantsedastamisõigustega nende riskimaandamisfunktsiooni 
arvestades oluliselt kaasa energia siseturu tõhusale toimimisele ja tuleks seetõttu vabastada 
MiFIDist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 

(88) Võttes arvesse G20 rahandusministrite 
ja keskpankade presidentide 15. aprilli 
2011. aasta kommünikeed kauba 
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tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada küll
erandite kehtivus selliste äriühingute 
tegevuse puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 
maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele, kuid laiendada käesoleva 
direktiivi reguleerimisala äriühingutele, 
kelle põhitegevuseks on kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemine.

tuletisinstrumentide turgude osaliste 
tegevuse nõuetekohase reguleerimise ja 
kontrollimise kohta, tuleks kauba 
tuletisinstrumentide turgudel tegutsevatele 
mitmesugustele osalejatele antavaid 
erandeid direktiivi 2004/39/EÜ 
reguleerimisalast muuta, et tagada erandite 
kehtivus selliste äriühingute tegevuse 
puhul, mis ei kuulu finantsgruppi, 
sealhulgas seoses tootmis- ja muude riskide 
maandamisega ning kauba 
tuletisinstrumentide või eksootiliste 
tuletisinstrumentidega seotud 
investeerimisteenuste pakkumisega 
kõrvaltegevusena põhitegevusala 
klientidele. Meeles tuleb pidada, et 
äriühingute puhul, kelle põhitegevus on 
kauba tootmine ja/või tarnimine ja kes 
kauplevad oma arvel kõrvaltegevusena 
kaupade tuletisinstrumentidega, 
rakendatakse juba individuaalselt 
kohandatud regulatiivset järelevalvet ja 
regulatiivseid aruandekohustusi, 
konkreetselt määruse 2011/1227/EÜ 
(REMIT) alusel hetke- ja füüsilistele 
forvardtehingutele, ja rakendatakse 
regulatiivset aruandekohustust ja 
regulatiivset järelevalvet määruse [ ] 
(EMIR) alusel. Äriühingutele, kelle 
põhitegevuseks on kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplemine, tuleb 
aga laiendada käesoleva direktiivi 
reguleerimisala. 

Or. en

Selgitus

Äriettevõtete suhtes, keda juba hõlmavad EMIR ja sektoripõhised määrused (s.t REMIT, 
määrus 2011/1227/EÜ), tuleks kohaldada erandit MiFIDist tingimusel, et see on nende 
põhitegevuse kõrvaltegevus. REMIT hõlmab tõhusat ja asjakohast turu järelevalve 
raamistikku ja tehinguaruandluse nõudeid, mis sõnaselgelt hõlmavad tehinguid, mis jäävad 
väljapoole MiFIDi reguleerimisala. Lisaks sellele pakub EMIR ka raamistikku, mis tagab 
tehinguaruandluse ja keskse kliiringu või muud riskijuhtimiskohustused. 
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Muudatusettepanek 3

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

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; 

See erand ei takista vabastamast isikuid, 
kes oma arvel kauplevad 
finantsinstrumentidega reguleeritud turu 
või mitmepoolse kauplemissüsteemi liikme 
või osalisena, sealhulgas turutegijana, 
seoses kauba tuletisinstrumentidega või 
saastekvootidega või nende 
tuletisinstrumentidega, muu selle artikli 
kohaldatava erandi alusel;

Or. en

Selgitus

Selgitust on vaja, et tagada olukord, et see erand ei takista artikli 2 lõike 1 punkti i alusel 
vabastatud isikuid vabastamast muu artiklis 2 sisalduva kohaldatava eeskirja alusel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kauplevad oma arvel 
finantsinstrumentidega, täites nende 
omanike ja ühiselt hallatavate ettevõtjate 
puhul sidusüksuste korraldusi;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kirjeldatud erandites ei pöörata piisavalt tähelepanu iseloomulikule 
äriühingu struktuurile, eriti seoses VKEdega. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on 
hoida ära VKEde diskrimineerimine, kuna VKEd ei saa endale lubada otsest kauplemist 
turgudel ja seetõttu loovad nad ühisüksuse või osalevad strateegilistes kokkulepetes 
kolmandate üksustega, et tekitada kriitiline mass juurdepääsuks turgudel kauplemisele ja 
juhtida nende põhitegevusega seotud riske. Seotud muudatusettepanekuga 5.
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Muudatusettepanek 5

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

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 omanike ja nende 
sidusüksuste põhitegevusalaga, kui 
teenuseid osutavad ühiselt juhitavad 
ettevõtjad, ja põhitegevusalaks ei ole 
investeerimisteenuste osutamine käesoleva 
direktiivi mõistes või pangandusteenuste 
osutamine direktiivi 2006/48/EÜ alusel;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus kirjeldatud erandites ei pööra piisavalt tähelepanu iseloomulikule 
äriühingu struktuurile, eriti seoses VKEdega. Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on 
hoida ära VKEde diskrimineerimine, kuna VKEd ei saa endale lubada otsest kauplemist 
turgudel ja seetõttu loovad nad ühisüksuse või osalevad strateegilistes kokkulepetes 
kolmandate üksustega, et tekitada kriitiline mass juurdepääsuks turgudel kauplemisele ja 
juhtida nende põhitegevusega seotud riske. Seotud muudatusettepanekuga 4.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) ühingute suhtes, mis osutavad 
investeerimisteenuseid ja/või tegelevad 
investeerimistegevusega, mis seisneb 
üksnes turgudel oma arvel 
finantsfutuuridega või optsioonidega või 
muude tuletisväärtpaberitega kauplemises 
ning rahaturgudel kauplemises üksnes 
positsioonide maandamiseks 
tuletisväärtpaberiturgudel, või mis teevad 
tehinguid teiste kõnealuste turgude
liikmete nimel või kujundavad neile hindu 

k) ühingute suhtes, mis:
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ja mis on tagatud samade turgude kliirivate 
liikmete poolt, kui vastutust selliste 
ühingute poolt sõlmitud lepingute täitmise 
tagamise eest kannavad samade turgude 
kliirivad liikmed;

i) osutavad investeerimisteenuseid ja/või 
tegelevad investeerimistegevusega, mis 
seisneb üksnes turgudel oma arvel 
finantsfutuuridega või optsioonidega või 
muude tuletisväärtpaberitega kauplemises 
ning rahaturgudel kauplemises üksnes 
positsioonide maandamiseks 
tuletisväärtpaberiturgudel, või mis
ii) teevad tehinguid teiste kõnealuste 
turgude liikmete nimel või kujundavad 
neile hindu ja mis on tagatud samade 
turgude kliirivate liikmete poolt, kui 
vastutust selliste ühingute poolt sõlmitud 
lepingute täitmise tagamise eest kannavad 
samade turgude kliirivad liikmed;

Or. en

Selgitus

Tekst tuleks jaotada kaheks eri osaks, et oleks täiesti selge, et ühingud saavad kasutada 
erandit kas punkti k alapunkti i või punkti k alapunkti ii alusel.

Muudatusettepanek 7

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 lõigetes 4 
ja 6 määratletud põhivõrguettevõtjate ja
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 punktides 4
ja 6 määratletud ülekandesüsteemi ja 
jaotusvõrgu haldurite ning vastavalt 
direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 punktides 
10 ja 12 määratletud hoidlate ja maagaasi 
veeldusjaama haldurite ning nende 
teenuse osutajatena tegutsevate isikute 
suhtes, kui nad täidavad süsteemi haldurite
ülesandeid, mis tulenevad nimetatud 
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direktiividest, määrustest (EÜ) nr 714/2009 
või (EÜ) nr 715/2009 või nende määruste 
alusel vastuvõetud võrgueeskirjadest või 
suunistest, nt edastamisõiguste või muude 
võimsusõiguste väljaandmine ja platvormi 
pakkumine järelturule ning iga muu isik, 
kui ta ostab ja/või müüb selliseid 
edastamisõigusi või muid võimsusõigusi; 
see erand kehtib ainult seoses 
ülalnimetatud tegevustega.

Or. en

Selgitus

Põhivõrguettevõtjad, jaotusvõrgu haldurid ja hoidlate haldurid täidavad olulist osa energia 
siseturu heal toimimisel, tagades tarnekindluse ja pakkudes juurdepääsu võimsuste 
transpordile, jaotusele ja säilitamisele konkurentsivõimelisel ja õiglasel viisil. Seetõttu tuleks 
erandite korda laiendada, et hõlmata selliseid infrastruktuurihaldurite tegevusi. 

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumide puhul, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:

Kriteeriumide puhul, mille alusel 
määratakse kindlaks, kas tegevus on 
põhitegevusala kõrvaltegevus, võetakse 
arvesse vähemalt järgmisi asjaolusid:

- missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske,

a) missugusel objektiivselt mõõdetaval 
määral vähendab tegevus kauplemisega või 
omakapitalipõhise rahastamisega otseselt 
seotud riske,

- tegevuseks kasutatud kapital. b) tegevuseks kasutatud kapital või 
tegevusest tulenev risk, mõlemad 
proportsioonina grupi tegevustest, 
c) tegevus on seotud kaubariskide või 
muu grupi kaubanduslikust tegevusest 
tuleneva riski haldamisega.

Or. en
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Selgitus

Selleks et kohaldada põhjenduses 88 osutatud põhimõtteid, on vaja näha ette selge erand 
finantssektoriväliste äriühingute tegevustele, mis „hõlmab tootmis- ja muude riskide 
maandamist”. Lisaks punktile a tuleb kõrvaltegevuse iseloomu põhjendada, võrreldes 
tegevuse mahtu (kapitali või riski abil) põhitegevuse mahuga, ja tuleb tagada, et äriühingud 
kauplevad ainult äriühingute grupi, millesse üksus/isik kuulub, põhitegevusega seotud
finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25 a) „ühiselt juhitav ettevõtja” – ühiselt 
juhitav ettevõtja direktiivi 83/349/EMÜ 
artikli 32 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Vajalik on viidata direktiivile 83/349/EMÜ, et kohaldada muudatusettepanekutega 4 ja 5 
lisatud erandeid.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Äriühingutele ei kohaldata 
positsioonide piiranguid nende toodete 
puhul, mida kasutatakse 
riskijuhtimistegevusteks või mille puhul 
kasutatakse regulatiivsete nõuete täitmise 
kohustuste tulemusi.

Or. en

Selgitus
Ettevõtjate positsioonide piiramine tuletisinstrumentide turul kitsendab nende suutlikkust 
juhtida tõhusalt riske või pääseda ligi saastekvootide turule, mis lõpptulemusena suurendab 
kulusid ja üldist riskitaset nende sektoris. See võib ühtlasi sundida neid otsima 



PE486.104v01-00 12/13 PA\897336ET.doc

ET

riskimaandamisvõimalusi teistel vähemlikviidsetel ja riskantsematel turgudel. Positsiooni 
haldamise lähenemisviis, nagu on märgitud MiFIRi artikli 35 lõikes 1, on parem alternatiiv.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale 
reaalajas üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

2. Lõike 1 punktis a mainitud avaldamise 
võimaldamiseks nõuavad liikmesriigid, et 
reguleeritud turgude, mitmepoolsete 
kauplemissüsteemide ja organiseeritud 
kauplemissüsteemide liikmed ja osalised 
teatavad vastavale kauplemiskohale igal 
nädalal üksikasjad oma positsioonide 
kohta, sealhulgas oma klientide nimel 
hoitavate positsioonide kohta.

Or. en

Selgitus

Aruandlusnõuded peavad olema proportsionaalsed finantssektorivälistele äriühingutele. 
Platvormid ei vaja reaalajas teavet, et suuta esitada iganädalasi positsioonide aruandeid. 
Reaalajas aruandlus oleks finantssektorivälistele äriühingutele äärmiselt kulukas ja tülikas.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – jagu C – 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, mida saab 
füüsiliselt arveldada, tingimusel et nendega 
kaubeldakse reguleeritud turul, 
organiseeritud kauplemissüsteemis või 
mitmepoolses kauplemissüsteemis ja neid 
ei sõlmita kommertseesmärkidel ning neil 
ei ole muude tuletisinstrumentide 
omadusi;

Or. en
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Selgitus
Füüsiliselt arveldatavad tulevikutehingute turu tooted on äriühingutele hädavajalikud. Nende 
finantsinstrumentidena käsitamise tagajärjed ei ole finantssektoriväliste äriühingute jaoks 
proportsionaalsed ja neil on negatiivne mõju seoses järgnevaga:
- väiksem võimalus kasutada artikli 2 lõike 1 punktis i märgitud kõrvaltegevuse erandit;
- turu kuritarvitamist käsitleva määruse järgimine;
- suurem tõenäosus, et finantssektorivälised äriühingud hoiavad positsioone üle EMIRi 

kohase kliirimiskünnise ja neile kehtestatakse kliirimiskohustus;
- füüsilistele forvardlepingutele tuleks kohaldada positsioonide piiranguid.


