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Artikkel 2 – punkt 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 

vastavalt artiklile 18 määratud asutus; 

(10) „pädev asutus” – iga liikmesriigi poolt 

vastavalt artiklile 18 määratud asutus või 

üks või mitu Euroopa järelevalveasutust; 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse taotlusel võib komisjon oma 

otsusega kehtestada 

kauplemisteabehoidlale trahvi, kui 

kauplemisteabehoidla on tahtlikult või 

tahtmatult rikkunud käesoleva määruse 

artikli 63 lõike 1, artiklite 64–66 ning 

artikli 67 lõigete 1 ja 2 nõudeid. 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutus võib oma otsusega kehtestada 

kauplemisteabehoidlale trahvi, kui 

kauplemisteabehoidla on tahtlikult või 

tahtmatult rikkunud artikli 63 lõike 1, 

artiklite 64–66 ning artikli 67 lõigete 1 ja 2 

nõudeid. 

2. Lõikes 1 osutatud trahvid on hoiatavad 

ning proportsionaalsed rikkumise laadi ja 

tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase 

kauplemisteabehoidla majandusliku 

suutlikkusega. Trahvisumma ei ületa 20 

protsenti kauplemisteabehoidla eelmise 

majandusaasta aastasest sissetulekust või 

käibest. 

2. Lõikes 1 osutatud trahvid on hoiatavad 

ning proportsionaalsed rikkumise laadi ja 

tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase 

kauplemisteabehoidla majandusliku 

suutlikkusega. 

3. Olenemata lõikest 2, on juhul kui 

kauplemisteabehoidla on rikkumisest 

otseselt või kaudselt saanud mõõdetavat 

rahalist kasu, trahvi suurus vähemalt 

võrdne saadud kasuga. 

3. Olenemata lõikest 2, on juhul kui 

kauplemisteabehoidla on rikkumisest 

otseselt või kaudselt saanud mõõdetavat 

rahalist kasu, trahvi suurus vähemalt 

võrdne saadud kasuga. 

4. Komisjonile delegeeritakse volitused 

võtta vastu reguleerivad tehnilised 

standardid, millega täpsustatakse 

järgmine: 

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 

järjepidev kohaldamine, koostab Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 

reguleerivate tehniliste standardite 

projektid, millega täpsustatakse järgmine: 

a) trahvisumma määramise üksikasjalikud a) trahvisumma määramise üksikasjalikud 
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kriteeriumid; kriteeriumid; 

b) uurimismenetlustega seotud meetmed ja 

teavitamine, aga ka otsuste tegemise kord, 

sealhulgas sätted kaitseõiguse, andmetele 

juurdepääsu, seadusjärgse esindamise ja 

konfidentsiaalsuse kohta ning ajalised 

sätted ning trahvisumma määramine ja 

kogumine. 

b) uurimismenetlustega seotud meetmed ja 

teavitamine, aga ka otsuste tegemise kord, 

sealhulgas sätted kaitseõiguse, andmetele 

juurdepääsu, seadusjärgse esindamise ja 

konfidentsiaalsuse kohta ning ajalised 

sätted ning trahvisumma määramine ja 

kogumine. 

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 

tehnilised standardid võetakse vastu 

kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] 

artiklitega [7–7d]. 

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 

esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste 

standardite projektid komisjonile hiljemalt 

30. juuniks 2012. 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 

esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste 

standardite projektid komisjonile 30. 

juuniks 2012. 

 Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 

vastu esimeses lõigus osutatud 

reguleerivad tehnilised standardid 

kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 

artiklitega 10–14. 

Or. en 
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Artikkel 56 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse taotlusel võib komisjon oma 

otsusega kehtestada perioodilised 

karistusmaksed mis tahes selliste isikute 

suhtes, kelle kauplemisteabehoidla on 

palganud või kes on sellega seotud, et 

sundida neid: 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutus kehtestab perioodilised 

karistusmaksed, et sundida: 

a) rikkumist lõpetama; a) kauplemisteabehoidlat rikkumist 

lõpetama; 

b) esitama täielikku ja õiget 

informatsiooni, mida Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus on 

taotlenud artikli 61 lõike 2 kohaselt; 

b) kauplemisteabehoidlatega või 

asjaomaste kolmandate isikutega seotud 

isikuid esitama täielikku informatsiooni, 

mida on neilt taotletud; 

c) alluma uurimisele ja eelkõige esitama 

täielikud dokumendid, andmed, menetlused 

või muu vajaliku teabe, ning täiendama ja 

parandama muud teavet, mis on esitatud 

uurimise käigus, mille Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus on 

algatatud artikli 61 lõike 2 kohaselt; 

c) kauplemisteabehoidlaga või asjaomaste 

kolmandate isikutega seotud isikuid 

alluma uurimisele ja eelkõige esitama 

täielikud dokumendid, andmed, menetlused 

või muu vajaliku teabe, ning täiendama ja 

parandama muud teavet, mis on esitatud 

uurimise käigus; 

d) alluma artikli 61 lõike 2 kohaselt 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse määratud kohapealsele 

kontrollimisele. 

d) kauplemisteabehoidlatega või 

asjaomaste kolmandate isikutega seotud 

isikuid alluma kohapealsele 

kontrollimisele. 

2. Perioodilised karistusmaksed peavad 

olema tõhusad ja proportsionaalsed. 

2. Lõikes 1 osutatud perioodilised 

karistusmaksed peavad olema tõhusad ja 
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Perioodiline karistusmakse määratakse iga 

viivitatud päeva eest. See ei ületa 5 % 

eelmise majandusaasta keskmisest 

päevakäibest ning arvutatakse alates 

otsuses sätestatud kuupäevast. 

proportsionaalsed. Perioodiline 

karistusmakse määratakse iga viivitatud 

päeva eest. 

 2 a. Hoolimata lõike 2 sätetest moodustab 

perioodiliste karistusmaksete summa 3% 

eelmise majandusaasta keskmisest 

päevakäibest. Seda arvutatakse alates 

perioodilisi karistusmakseid määravas 

otsuses toodud kuupäevast. 

 2 b. Perioodilisi karistusmakseid 

rakendatakse maksimaalselt kuue kuu 

jooksul alates ESMA otsuse teatavaks 

tegemiseks. Kuuekuulise ajavahemiku 

lõpus kaalub ESMA, kas ja milliseid 

meetmeid võtta. 

Or. en 
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Artikkel 57 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Enne kui komisjon teeb otsuse artiklites 

55 ja 56 sätestatud trahvide ja perioodiliste 

karistusmaksete kohta, annab ta 

asjaomastele isikutele võimaluse esitada 

ärakuulamiseks oma seisukoht komisjoni 

vastuväited esilekutsunud küsimustes. 

1. Enne kui Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus teeb 

otsuse artiklites 55 ja 56 sätestatud trahvide 

ja perioodiliste karistusmaksete kohta, 

annab ta asjaomastele isikutele võimaluse 

esitada ärakuulamiseks oma seisukoht 

komisjoni vastuväited esilekutsunud 

küsimustes. 

Komisjoni otsused võivad põhineda üksnes 

sellistel vastuväidetel, mille kohta 

asjaomastel isikutel on olnud võimalik 

esitada oma seisukoht. 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse otsused võivad põhineda üksnes 

sellistel vastuväidetel, mille kohta 

asjaomastel isikutel on olnud võimalik 

esitada oma seisukoht. 

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult 

asjaomaste isikute õigus kaitsele. 

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult 

asjaomaste isikute õigus kaitsele. 

Kõnealustel isikutel on õigus nõuda 

juurdepääsu komisjoni toimikule 

tingimusel, et võetakse arvesse teiste 

isikute õigustatud huvi kaitsta oma 

ärisaladusi. Juurdepääsuõigus toimikule ei 

hõlma konfidentsiaalset teavet ega 

komisjoni ametialaseks kasutuseks 

ettenähtud dokumente. 

Kõnealustel isikutel on õigus nõuda 

juurdepääsu Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 

toimikule tingimusel, et võetakse arvesse 

teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma 

ärisaladusi. Juurdepääsuõigus toimikule ei 

hõlma konfidentsiaalset teavet ega 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse ametialaseks kasutuseks 

ettenähtud dokumente. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 58 Artikkel 58 

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete 

ühissätted 

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete 

ühissätted 

1. Komisjon avalikustab kõik vastavalt 

artiklitele 55 ja 56 määratud trahvid ja 

perioodilised karistusmaksed. 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutus avalikustab kõik vastavalt 

artiklitele 55 ja 56 määratud trahvid ja 

perioodilised karistusmaksed. 

2. Vastavalt artiklitele 55 ja 56 määratud 

trahvid ja perioodilised karistusmaksed on 

haldusliku iseloomuga. 

2. Vastavalt artiklitele 55 ja 56 määratud 

trahvid ja perioodilised karistusmaksed on 

haldusliku iseloomuga. 

 2 a. Kui Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 

otsustab trahvi või karistusmakset mitte 

kehtestada, teavitab ta sellest ESMAt, 

Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning 

avaldab oma otsuse põhjused. 

Or. en 

 


