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Markus Ferber
Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute 
muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele
(2020/0152(COD))

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Komisjon peaks esitama aruande 
mõju kohta, mida positsioonipiirangute ja 
positsioonide haldamise kehtestamine 
avaldab likviidsusele, turukuritarvitustele 
ja nõuetekohastele hinnakujundus- ja 
arveldustingimustele 
kaubatuletisinstrumentide turgudel, nagu 
sätestatud käesolevas direktiivis. 
Kaubatuletisinstrumentide korra tõenditel 
põhinev hindamine ja eri sidusrühmadega 
konsulteerimine on oluline, kui 
vaadatakse läbi nende sätete sisu, mis 
võeti vastu vastusena 2009. aastal 
Pittsburghis ja 2011. aastal Cannes’is 
toimunud G20 tippkohtumistel sõlmitud 
kokkulepetele, mille eesmärk on 
parandada kaubatuletisinstrumentide 
turgude reguleerimist, toimimist ja 
läbipaistvust ning vähendada ülemäärast 
hinnavolatiilsust.
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Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute 
muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2014/65/EL
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Artiklit 57 muudetakse järgmiselt: 9) Artiklit 57 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 3 punkt g asendatakse 
järgmisega:
„g) uute lepingute ja tekkivate või 
mittelikviidsete energiaga seotud 
lepingute erijoonte väljatöötamist ning 
eelkõige seda, kas selliste lepingute puhul 
on vaja eraldi positsioonipiiranguid 
käsitlevaid sätteid ja konkreetseid 
kohaldamiskuupäevi.“;
b) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Lõike 3 punkti g kohaselt vastu 
võetud sätteid kohaldatakse alates 
[käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäevast] kuni [36 kuud pärast 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva].“
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Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute 
muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Direktiiv 2014/65/EL
Artikkel 58 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Artikli 58 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„2. Liikmesriigid tagavad, et 
investeerimisühingud, kes kauplevad 
kaubatuletisinstrumentidega või lubatud 
heitkoguste väärtpaberite või nende 
tuletisinstrumentidega väljaspool 
kauplemiskohta, esitavad artikli 57 lõikes 
6 nimetatud kesksele pädevale asutusele 
vähemalt korra päevas täieliku ülevaate 
kauplemiskohas kaubeldavates 
kaubatuletisinstrumentides või lubatud 
heitkoguse väärtpaberites või nende 
tuletisinstrumentides ja majanduslikus 
mõttes samaväärsetes börsivälistes 
lepingutes võetud positsioonide kohta, 
samuti oma klientide ja nende klientide 
(kuni lõppkliendini välja) positsioonide 
kohta vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 
artiklile 26 ja (kui see on kohaldatav) 
määruse (EL) nr 1227/2011 artiklile 8.“
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