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MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Juhul kui toimub 
finantsinstrumendi hinna 
märkimisväärne tõus, mis on varasemate 
väärtustega võrreldes ilmselgelt 
ebaproportsionaalselt suur ja ei ole 
kuidagi seotud emitendi tegeliku 
finantsolukorraga, mistõttu valitseb 
süsteemsete riskide tekkimise oht 
varadega seotud mullide kujul, peaks 
pädevatel asutustel olema võimalus 
ajutiselt keelata vastavate instrumentide 
müük asjaomases kauplemiskohas, et 
vajaduse korral oleks võimalik kiiresti 
sekkuda. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud ja kuna kavandatava raamistiku 
tõhusaks rakendamiseks tuleks vastu võtta 
delegeeritud õigusaktid ja siduvad 
tehnilised standardid, tuleb selleks ette 
näha piisavalt aega,

(37) Kuna mõni liikmesriik on juba 
kehtestanud lühikeseks müügi suhtes 
piirangud, tuleks ELi tasandi määrus 
kehtestada võimalikult kiiresti. Seda on 
vaja ka seetõttu, et turud on endiselt väga 
ebastabiilsed ja riigi võlakohustuse 
krediidiriski vahetustehingud tekitavad 
probleeme. Sellise kogu ELis kehtiva 
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määrusega kavandatud läbipaistvus on 
seetõttu väga vajalik kogu ELi jaoks,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi
kohustuste täitmata jätmise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on pikk positsioon seoses 
kõnealuse emitendi riigi võlakohustusega 
või mis tahes pikk positsioon seoses 
emitendi võlainstrumendiga, mille hind 
on tugevas korrelatsioonis liikmesriigi või 
ELi kohustusega. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on 
füüsilisel või juriidilisel isikul katmata 
positsioon krediidiriski vahetustehingus, 
mis on seotud liikmesriigi või ELi 
kohustusega, kui kõnealust krediidiriski 
vahetustehingut ei kasutata emitendi
krediidivõimelisuse vähenemise riski 
maandamiseks juhul, kui füüsilisel või 
juriidilisel isikul on teine positsioon, mille
väärtust selline langus tõenäoliselt 
negatiivselt mõjutab. Krediidiriski 
vahetustehingu osapoolel, kes peab tegema 
makse või maksma hüvitist juhul, kui 
aluseks olev üksus jätab lepingulised 
kohustused täitmata või kui leiab aset 
kõnealuse üksuse krediidikvaliteeti 
mõjutav sündmus, ei ole kõnealusest 
kohustusest tulenevalt katmata positsiooni 
käesoleva lõike kohaldamisel.

Selgitus

Riigi võlakohustusega seotud krediidiriski vahetustehingud on tõhus viis riskide 
ohjeldamiseks mitmetes finantsinstrumentides, välja arvatud aluseks olev riigi võlakohustus, 
näiteks selliste ettevõtete emiteeritud laenudes, mille krediidivõimelisus on tihedalt seotud 
asjaomase riigiga. Piirangute seadmine või teabe avaldamist käsitlevate nõuete kehtestamine 
turuosalistele, kes kasutavad krediidiriski vahetustehinguid ettevõtete võlakohustustega 
seotud riskide maandamiseks, takistab neil osalistel sellistesse võlakohustustesse investeerida, 
mis omakorda mõjutab ettevõtete raha hankimise võimalusi.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane teatamiskünnis on 0,2 %
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgnev kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

2. Asjakohane teatamiskünnis on 1 %
asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgnev kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

Selgitus

Süsteemse riski seisukohast on asjakohasem künnis 1%. Vastasel juhul võib juhtuda, et 
määrusega kehtestatakse lihtsalt täiendav halduskoormus ilma mõistliku kulude-tulude 
suhteta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, kehtestab korra, mille kohaselt 
kõnealuses kauplemiskohas korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud
märgistavad müügikorraldused lühikeseks 
müügi korraldustena juhul, kui müüja teeb 
aktsiatega lühikeseks müügi tehingu.
Kauplemiskoht avaldab vähemalt iga päev 
kokkuvõtlikud andmed lühikeseks müügi 
korralduste mahu kohta.

Kauplemiskoht, kus on lubatud kaubelda 
aktsiatega, või väljaspool kauplemiskohta 
klientide nimel seoses kõnealuste 
instrumentidega korraldusi täitev 
investeerimisühing kehtestab korra, mille 
kohaselt kõnealuses kauplemiskohas või 
investeerimisühingu kaudu korraldusi 
täitvad füüsilised või juriidilised isikud
saavad märgistada müügikorraldused 
lühikeseks müügi korraldustena juhul, kui 
müüja teeb aktsiatega lühikeseks müügi 
tehingu. Kauplemiskoht avaldab vähemalt 
iga päev kokkuvõtlikud andmed lühikeseks 
müügi korralduste mahu kohta.

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1c. Lühikeseks müügi korraldusi ja 
lühikeseks müüki puudutavad andmed 
avaldatakse kauplemiskoha või väljaspool 
kauplemiskohta klientide nimel seoses 
kõnealuste instrumentidega korraldusi 
täitva investeerimisühingu 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele. 
Andmed hõlmavad vähemalt korraldusi 
andva füüsilise või juriidilise isiku 
andmeid, andmeid selle kohta, millal 
korraldus korralduste raamatusse kanti, 
millal korraldus täideti või raamatust 
kustutati, ning korralduse hinda, mahtu 
ja täitmise korda. 
Asjaomasele pädevale asutusele 
võimaldatakse nendele andmetele 
juurdepääs.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid, et määrata kindlaks 
korralduste märgistamise kord ning 
esitatavate andmete ühtne vorm, et 
lihtsustada andmete konsolideerimist.
Esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid võetakse vastu 
vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklile 15.
Euroopa järelevalveasutus (EVJA) esitab 
rakenduslike tehniliste standardite 
kavandid komisjonile hiljemalt [31. 
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detsembriks 2011].

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
lühike netopositsioon seoses sellise
äriühingu emiteeritud aktsiakapitaliga, 
mille aktsiatega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, avalikustab positsiooni 
üksikasjad, kui positsioon ületab lõike 2 
kohase avalikustamiskünnise või langeb 
alla selle.

1. Asjaomane pädev asutus avaldab iga 
päev üksikasjalikud andmed iga sellise
aktsia lühikeste netopositsioonide 
kogusumma kohta, mille kohta ta on 
saanud artiklis 5 osutatud teate. Sellise 
avalikustamisega ei avaldata lühikeste 
netopositsioonide omanikku.

Selgitus

Konkreetsete lühikeste positsioonide avalikustamine ei aita reguleerivatel asutustel turu 
kuritarvitamist kindlaks teha ning sellel on kolm puudust: 1) see seab lühikeste positsioonide 
omaniku kiire hinnatõusu (short squeeze) ja muude võlakohustuste kuritarvituste ohtu; 2) see 
soodustab karjakäitumist, st muudab tõenäolisemaks selle, et vähemkogenud investorid 
müüvad, märgates lühikese positsiooniga kogenumat investorit, ning süvendavad seeläbi 
turulangust; 3) see piirab likviidsust, sest investorid ei soovi, et ettevõtted nende lühikestest 
positsioonidest teadlikuks saavad, ja eelistavad seetõttu lühikeseks müügist hoiduda. 
Üldistatud avalikustamine pakub turuosalistele kasulikku teavet märkimisväärsete 
konkreetsete lühikeste positsioonide kogusumma kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjakohane avalikustamiskünnis on 
0,5 % asjaomase äriühingu emiteeritud 
aktsiakapitalist ja iga järgmine kõnealust 
künnist ületav 0,1 %-line vahemik.

välja jäetud
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Selgitus

Järgib muudatusettepanekut artikli 7 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võib delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 36 ning 
artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimustel 
kohandada lõikes 2 osutatud künniseid, 
võttes arvesse suundumusi 
finantsturgudel.

välja jäetud

Selgitus

Järgib muudatusettepanekut artikli 7 lõike 1 kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui on 
täidetud üks järgmistest tingimustest:

1. Füüsiline või juriidiline isik võib 
sõlmida lühikeseks müügi tehingu seoses 
aktsiaga, millega on lubatud kaubelda 
kauplemiskohas, või riigi 
võlainstrumendiga ainult siis, kui
kauplemispäeval, mil isik teeb lühikeseks 
müügi tehingu, on hiljemalt kell 23.59
täidetud üks järgmistest tingimustest:

Selgitus
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Kavandatava muudatusettepanekuga (ja sellega asjaomasesse artiklisse tehtavate 
muudatustega) säilitatakse katteta lühikeseks müügi üle nõuetekohane järelevalve, nõudes, et 
turuosalised kas seovad väärtpaberid kauplemispäeva lõpuks allikatega või katavad oma 
lühikesed positsioonid. Samal ajal võetakse paremini arvesse turul valitsevaid tavasid ja 
välditakse vajadust eelnevalt asjatult lukustada kavandatavate tehingute likviidsust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) füüsiline või juriidiline isik on aktsia 
või riigi võlainstrumendi tagasi ostnud;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) füüsilisel või juriidilisel isikul on 
kolmandate isikutega sõlmitud kokkulepe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või riigi 
võlainstrumendi asukoht on kindlaks 
tehtud ja et aktsia või riigi võlainstrument 
on reserveeritud laenamiseks füüsilisele 
või juriidilisele isikule, nii et arveldust 
saab asjakohasel tähtpäeval teostada.

(c) füüsiline või juriidiline isik on 
kolmanda isikuga sõlminud kokkuleppe, 
mille raames kõnealune kolmas isik 
kinnitab, et aktsia või võlainstrument on
isikule laenamiseks või lühikeseks müügi 
teostamiseks arveldamise tähtpäeval
olemas.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ei kohaldata 1. Artikleid 5, 6, 7, 8 ja 12 ning artiklitega 
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investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

16, 17, 18 ja 24 kehtestatud mis tahes 
piiranguid või nõudeid ei kohaldata 
investeerimisühingu või kolmanda riigi 
üksuse või kohaliku ettevõtja suhtes, kes 
on sellise kolmanda riigi kauplemiskoha 
või turu liige, mille õigus- ja 
järelevalveraamistikku käsitatakse lõike 2 
kohaselt samaväärsena, ning kui ta 
tegutseb esindajana finantsinstrumendiga 
kauplemisel kauplemiskohas või väljaspool 
seda ja teeb seda ühel või mõlemal 
järgmisel viisil:

Selgitus

Turutegijad tuleks vabastada ka kõikidest erandlikes olukordades kohaldatavatest 
piirangutest ja nõuetest, sest sellistes olukordades on samuti oluline, et turutegijad suudaksid 
pakkuda turule likviidsust.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avaldab samaaegselt konkreetsed, 
konkurentsivõimelised samas mahus ostu-
ja müügipakkumised, soodustades seega 
korrapäraselt ja pidevalt likviidsust turul;

(a) avaldab korrapärased ja püsivad,
samas mahus ja konkurentsivõimeliste 
hindadega ostu- ja müügipakkumised, 
soodustades seega korrapäraselt ja pidevalt 
likviidsust turul;

Selgitus

„Korrapärased ja püsivad” on parim sõnastus turutegijate tegevuse tegeliku olukorra 
kirjeldamiseks.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeerimisühing täidab kliendi 
nimel korralduse, mille kaudu klient 
katab avatud pika positsiooni.

Selgitus

See olukord võib praktikas ette tulla, vastupidise korraldusega kaetakse avatud positsioon (nt 
maandatakse riske) ja tegevus ei ole enam spekulatiivne ega seetõttu riskantne.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikleid 8 ja 12 ei kohaldata sellise 
füüsilise või juriidilise isiku tegevuse 
suhtes, kes olles riigi võlakohustuse 
emitendiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt 
volitatud esmasvahendaja, tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses riigi
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

3. Artikleid 8 ja 12 ning artiklitega 16, 17, 
18 ja 24 riigi võlakohustusega seoses 
kehtestatud mis tahes piiranguid või 
nõudeid ei kohaldata sellise füüsilise või 
juriidilise isiku tegevuse suhtes, kes on
riigi võlakohustuse emitendiga sõlmitud 
kokkuleppe kohaselt volitatud 
esmasvahendaja ja tegutseb 
finantsinstrumendi puhul esindajana 
esmas- ja järelturul seoses liikmesriigi
võlakohustustega seotud tehingute ja 
toimingutega;

Selgitus

Esmasvahendajatel on suuremad võimalused riigi võlakohustust omandada ja pakkuda turule 
likviidsust, kui nad saavad oma riske maandada riigi võlainstrumentide laiema valikuga, 
mitte ainult nende riigi võlainstrumentidega, mille esmasvahendajatena nad tegutsevad.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
keelata erandi kasutamise, kui ta leiab, et 
füüsiline või juriidiline isik ei täida erandi 
tegemiseks vajalikke tingimusi. Mis tahes 
keeld kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud 30-kalendripäevase ajavahemiku 
jooksul või hiljem, kui pädev asutus saab 
teada, et on muutunud isikuga seotud 
asjaolud, mistõttu need ei vasta enam 
tingimustele.

6. Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
keelata erandi kasutamise, kui ta leiab, et 
füüsiline või juriidiline isik ei täida erandi 
tegemiseks vajalikke tingimusi. Mis tahes 
keeld kehtestatakse esimeses lõigus 
osutatud 15-kalendripäevase ajavahemiku 
jooksul või hiljem, kui pädev asutus saab 
teada, et on muutunud isikuga seotud 
asjaolud, mistõttu need ei vasta enam 
tingimustele.

Selgitus

Tehingute teostamise kiirust silmas pidades on 15 päeva realistlikum tähtaeg.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pikaks müügi tehingut, juhul kui 
toimub finantsinstrumendi hinna tõus, 
mis on varasemate väärtustega võrreldes 
ilmselgelt ebaproportsionaalselt suur ja ei 
ole kuidagi seotud emitendi tegeliku 
finantsolukorraga, mistõttu valitseb 
süsteemsete riskide tekkimise oht 
varadega seotud mullide kujul.

Selgitus

Pikaks müük võib olla ohtlik, kui see toob kaasa varadega seotud mullide tekke. Kui on 
tõenäoline, et need põhjustavad süsteemseid riske (nagu juhtus internetivaldkonna 
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ettevõtetega USAs), peaksid pädevad asutused saama sekkuda, et nende mullide teket ära 
hoida.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtuse langus on aktsiate puhul 10 % või 
rohkem ja muude finantsinstrumendi 
liikide puhul määrab kõnealuse näitaja 
komisjon.

Väärtuse langus on aktsiate puhul 15 % või 
rohkem ja muude finantsinstrumendi 
liikide puhul määrab kõnealuse näitaja 
komisjon.

Selgitus

15% on praegu üldiselt aktsepteeritav kasvumäär (spiraal). Sümmeetria põhimõte nõuab 
sama suure määra kohaldamist ka väärtuse langusele.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, et 
määrata kindlaks meetod, mille kohaselt 
arvutatakse 10 %-line väärtuse langus 
aktsiate puhul ja komisjoni poolt vastavalt 
lõikele 4 kindlaks määratud väärtuse 
langus.

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu reguleerivad tehnilised standardid, et 
määrata kindlaks meetod, mille kohaselt 
arvutatakse 15 %-line väärtuse langus 
aktsiate puhul ja komisjoni poolt vastavalt 
lõikele 4 kindlaks määratud väärtuse 
langus.

Selgitus

15% on praegu üldiselt aktsepteeritav kasvumäär (spiraal). Sümmeetria põhimõte nõuab
sama suure määra kohaldamist ka väärtuse langusele. 
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus avaldab oma veebilehel 
teatise mis tahes otsuse kohta võtta artiklite 
16–19 kohased meetmed või pikendada 
nende kehtivusaega.

1. Nii EVJA kui ka pädev asutus 
avaldavad oma veebilehel teatise mis tahes 
otsuse kohta võtta artiklite 16–19 kohased 
meetmed või pikendada nende 
kehtivusaega.

Selgitus

Meetmete kehtestamise või uuendamise otsuste koondamine ühte kohta (EVJAsse) kiirendab 
selliste otsuste tegemist. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Euroopa järelevalveasutus (EVJA) 
vaatab käesoleva artikli kohased meetmed 
läbi korrapäraselt ja igal juhul vähemalt 
iga kolme kuu järel. Kui meetme 
kehtivusaega kolmekuulise ajavahemiku 
möödumisel ei pikendata, kaotab see 
automaatselt kehtivuse.

Muudatusettepanek 24

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

(a) selgitus tehingu eesmärgi kohta ja selle 
kohta, kas tehing tehakse riski 
maandamiseks või muul eesmärgil;

(a) selgitus tehingu eesmärgi kohta;

Selgitus

Sedasorti tehinguid ei tehta tingimata riskide maandamiseks ja nende puhul võib olla tegemist 
üksnes spekuleerimisega. Oluline on (esitatud teabe alusel) kindlaks teha, et sellist liiki 
tehingutega ei püüta ka turuga manipuleerida või seda ära kasutada.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui tehing tehakse riski 
maandamiseks, alusvaraga seotud riski 
tõendav teave.

välja jäetud

Selgitus

Sedasorti tehinguid ei tehta tingimata riskide maandamiseks ja nende puhul võib olla tegemist 
üksnes spekuleerimisega. Oluline on (esitatud teabe alusel) kindlaks teha, et sellist liiki 
tehingutega ei püüta ka turuga manipuleerida või seda ära kasutada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused sõlmivad
teabevahetust käsitlevad 
koostöökokkulepped kolmandate riikide 

3. Pädevad asutused ei tohi sõlmida 
kolmandate riikidega selliseid 
koostöökokkuleppeid, mis tekitavad 
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pädevate asutustega ainult juhul, kui 
avaldatava teabe suhtes kohaldatakse 
ametisaladuse tagatisi, mis on vähemalt 
samaväärsed artiklis 29 sätestatuga. Selline 
teabevahetus peab olema vajalik 
kõnealuste pädevate asutuste ülesannete 
täitmiseks.

liikmesriikidele muid kohustusi peale 
teabe esitamisega seotud kohustuste. 
Teabevahetust käsitlevaid 
koostöökokkuleppeid võib sõlmida ainult 
juhul, kui avaldatava teabe suhtes 
kohaldatakse ametisaladuse tagatisi, mis on 
vähemalt samaväärsed artiklis 29 
sätestatuga. Selline teabevahetus peab 
olema vajalik kõnealuste pädevate asutuste 
ülesannete täitmiseks.

Selgitus

Sellega parandatakse teksti, millega muidu seatakse pädevatele asutustele juriidiline kohustus 
sõlmida koostöökokkuleppeid, teadmata, mis juhtub siis, kui seda ei tehta. Samuti tuleks 
täpsustada, et koostöökokkulepped ei tohi liikmesriikidele kaasa tuua teatavaid kohustusi 
(näiteks vastastikuste meetmete võtmine), kuna see võib olla vastuolus liikmesriigi 
põhiseaduse ja käesoleva määrusega.
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