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1. Reguleerimisala
Kellele?
1. Need suunised kehtivad riiklikele pädevatele asutustele, kauplemiskohtadele,
tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajatele, kauplemiskoondteabe
pakkujatele ja kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele. Punkt 5.8 ei kehti seoses
viivitusega edastatud andmetega kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele.
2. Alates 2022. aastast hakkab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tegema
tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe
pakkujate järelevalvet, nagu on sätestatud määruses (EL) 2019/2175. Selle ajani tuleb
viiteid riiklikele pädevatele asutustele käsitada viidetena riiklike pädevate asutuste
järelevalve all olevatele kauplemiskohtadele, kliendi korralduste süsteemsetele
täitjatele
ja
ESMA
järelevalve
alt
vabastatud
riiklike
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe pakkujate üle
järelevalvet teostajatele. Kuigi need suunised ei ole adresseeritud ESMA-le,
kohalduvad suunised tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajatele ja
kauplemiskoondteabe pakkujatele, kelle suhtes saab ESMAst alates 2022. aastast
vastutav pädev asutus.
Mis?
3. Suuniseid kohaldatakse seoses MiFIR artikliga 13, artikli 15 lõikega 1 ja artikli 18
lõikega 8, mida on täiendavalt täpsustatud delegeeritud määruse 2017/567
artiklitega 6–11, ja MiFID II artikli 64 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 65 lõigetega 1 ja 21,
mida on täiendavalt täpsustatud delegeeritud määruse 2017/656 artiklitega 84–89.
Suuniseid kohaldatakse seoses turuandmetega, mille kauplemiskohad, kliendi
korralduste süsteemsed täitjad ja kauplemiskoondteabe pakkujad peavad
avalikustama kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse korra järgmiseks.
Millal?
4. Suuniseid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.
5. Suuniseid ei kohaldata riiklikele pädevatele asutustele, kes ei vastuta enam
tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe
pakkujate järelevalve eest, alates kuupäevast, mil ESMA võtab üle nende tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe pakkujate
järelevalve.

1

Alates 1. jaanuarist 2022 tuleb viiteid nendele sätetele käsitada viitena uue finantsinstrumentide turgude määruse
(EL) 2019/2175 sätetele, mida on lisaks täiendatud asjaomaste teise tasandi õigusaktidega. Vastavustabel on III lisas.

2. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted
Viited õigusaktidele
ESMA määrus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta
määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve),
muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ2

Finantsinstrumentide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus
(EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning
millega muudetakse määrust (EL) nr 648/20123

turgude määrus (MiFIR)

Teine
finantsinstrumentide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv
2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega
muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL4

turgude direktiiv
(MiFID II)

Delegeeritud määrus
(EL) 2017/567

Delegeeritud määrus
(EL) 2017/565

RTS 1
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Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/567, millega
täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 600/2014 seoses mõistete, läbipaistvuse, portfellide
tihendamise ning toodetesse sekkumise ja positsioonide
juhtimise järelevalvemeetmetega5
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/565, millega
täiendatakse
Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
direktiivi 2014/65/EL seoses investeerimisühingute suhtes
kohaldatavate
organisatsiooniliste
nõuete
ja
tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks
määratletud mõistetega6
Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus
(EL) 2017/587, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide
turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega,
mis käsitlevad kauplemiskohtade ja investeerimisühingute
läbipaistvusnõudeid
seoses
aktsiatega,
hoidmistunnistustega, börsil kaubeldavate fondidega,
sertifikaatidega ja muude sarnaste finantsinstrumentidega,

samuti
tehingute
tegemisega
seotud
kohustusi
kauplemiskohas või kliendi korralduste süsteemsete täitjate
kaubeldavate teatavate aktsiate puhul7
RTS 2

Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus
(EL) 2017/583, millega täiendatakse finantsinstrumentide
turge käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EL)
nr 600/2014
seoses
regulatiivsete
tehniliste
standarditega, mis käsitlevad kauplemiskohtade ja
investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid läbipaistvuse
nõudeid võlakirjade, struktureeritud finantstoodete, lubatud
heitkoguste väärtpaberite ning tuletisinstrumentide puhul8

Määrus (EL) 2019/2175

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta
määrus (EL) 2019/2175 9 , millega muudetakse määrust
(EL) nr 1093/2010,
millega
asutatakse
Euroopa
Järelevalveasutus
(Euroopa
Pangandusjärelevalve),
määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa
Järelevalveasutus
(Euroopa
Kindlustusja
Tööandjapensionide
Järelevalve),
määrust
(EL) nr 1095/2010,
millega
asutatakse
Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve),
määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude
kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida
kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja lepingute
puhul
või
investeerimisfondide
tootluse
mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2015/847, mis käsitleb
rahaülekannetes edastatavat teavet

Lühendid

7

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

RCB

mõistlikud kommertsalused

riiklik pädev asutus

liikmesriigi pädev asutus

EL

Euroopa Liit

APA

tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustaja

CTP

kauplemiskoondteabe pakkuja

SI

kliendi korralduste süsteemne täitja
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Mõisted
Kasutatakse MiFID II-s ja MiFIR-is määratletud mõisteid.
turuandmed

viivitusega
andmed

Turuandmed on andmed, mille kauplemiskohad, kliendi
korralduste
süsteemsed
täitjad,
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse
avalikustajad
ja
kauplemiskoondteabe pakkujad peavad avalikustama
kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse korra järgmiseks.
Seega hõlmavad turuandmed esimese regulatiivse tehnilise
standardi (RTS 1) I lisas ning RTS 2 I ja II lisas kirjeldatud
üksikasju.
edastatud Viivitusega edastatud andmed on turuandmed, mis tehakse
kättesaadavaks 15 minutit pärast avaldamist.

turuandmete edastaja

kauplemiskoht, nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1
punktis 24,
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse
avalikustaja, nagu on määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1
punktis 52, kauplemiskoondteabe pakkuja, nagu on
määratletud MiFID II artikli 4 lõike 1 punktis 53, või kliendi
korralduste süsteemne täitja, nagu on määratletud MiFID II
artikli 4 lõike 1 punktis 20.

turuandmete
litsentsileping

Turuandmete edastaja ja kliendi vaheline leping turuandmete
litsentsimiseks, mis kajastab turuandmete eeskirjas avaldatud
teavet ja hindu.

turuandmete poliitika

Üks või mitu turuandmete edastaja dokumenti, milles on
turuandmete edastamise asjaomane teave, sealhulgas nii
turuandmete tasude kui ka kaudsete turuandmetele
juurdepääsu saamise ja kasutamise teenuste tasude hinnakiri
ning turuandmete litsentsilepingu peamised tingimused.

3. Eesmärk
6. Suunised põhinevad ESMA määruse artikli 16 lõikel 1. Suuniste eesmärk on
kehtestada Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis ühtne, tõhus ja toimiv
järelevalvetava ning tagada MiFIR artikli 13, artikli 15 lõike 1 ja artikli 18 lõike 8 ning
MiFID II artikli 64 lõike 1 ja artikli 65 lõigete 1 ja 2 ühtne, ühetaoline ja järjepidev
kohaldamine.
7. Suuniste eesmärk on tagada, et finantsturu osalistel on ühtne arusaam mõistlikel
kommertsalustel turuandmete edastamise nõudest, sealhulgas avalikustamise
nõuetest ning nõudest edastada turuandmeid 15 minutit pärast nende avaldamist
(viivitusega edastatud andmed) tasuta. Suuniste eesmärk on ka tagada, et riigi
pädevatel asutustel on järjepidevalt rakendatavatest järelevalvemeetmetest mõistlike

kommertsaluste ja viivitusega andmete edastamise tervikluse, kõikehõlmavuse ja
järjepidevuse hindamisel ühtne arusaam ning nad arendavad nimetatud
järelevalvemeetmeid.

4. Vastavus- ja aruandluskohustused
Suuniste staatus
8. Kooskõlas ESMA määruse artikli 16 lõikega 3 peavad riiklikud pädevad asutused ja
finantsturu osalised võtma kõik suuniste järgimiseks vajalikud meetmed.
9. Vastavalt 1. jaotise punktile 2 peaksid riiklikud pädevad asutused, kellele suuniseid
kohaldatakse, suuniseid järgima, kasutades neid oma riiklikes õigus- ja/või
järelevalveraamistikes, nagu asjakohane, sealhulgas juhul, kui teatud suunised on
suunatud peamiselt finantsturu osalistele. Sel juhul peaksid riiklikud pädevad asutused
järelevalve kaudu tagama, et finantsturu osalised järgivad suuniseid.
Aruandluskohustus
10. Riiklikud pädevad asutused, kellele neid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu
jooksul alates suuniste Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes avaldamisest ESMA
veebilehel ESMA-le teatama, kas nad i) järgivad suuniseid, ii) ei järgi suuniseid, kuid
kavatsevad hakata järgima, või iii) ei järgi suuniseid ega kavatse neid hakata järgima.
11. Mittejärgimise korral peavad riigi pädevad asutused kahe kuu jooksul alates suuniste
Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes avaldamisest ESMA veebilehel ESMA-le
teatama ka suuniste mittejärgimise põhjused.
12. Teatise vorm on ESMA veebilehel. Kui vorm on täidetud, tuleb see edastada ESMA-le.
13. Finantsturu osalised ei pea teatama, kas nad järgivad käesolevaid suuniseid või mitte.

5. Suunised turuandmetega seotud MiFID II- ja MiFIRkohustuste kohta
5.1

Sissejuhatus

14. MiFIR artikliga 13, artikli 15 lõikega 1 ja artikli 18 lõikega 8 ning MiFID II artikli 64
lõikega 1 ja artikli 65 lõigetega 1 ja 2 on sätestatud kauplemiskohtadele, tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajatele, kauplemiskoondteabe pakkujatele ja
kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele nõuded edastada turuandmeid mõistlikel
kommertsalustel ning tagada diskrimineerimatu juurdepääs sellele teabele.
Delegeeritud määruse (EL) 2017/567 artiklitega 6–11 ja delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artiklitega 84–89 täpsustatakse neid nõudeid täiendavalt.

15. Delegeeritud määruse (EL) 2017/567 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/565
nõuetega sätestatakse turuandmete nende genereerimise ja levitamise hinna alusel
edastamise põhimõte ning nõutakse, et turuandmete edastajad järgiksid mitut
avalikustamise nõuet, mille eesmärk on võimaldada turuandmete kasutajatel mõista
turuandmete hinnakujundust, võrrelda turuandmete pakkumisi ning hinnata, kas
turuandmeid edastatakse mõistlikel kommertsalustel.
16. MiFIR artikli 13 lõikega 1 nõutakse ka, et kauplemiskohad teevad andmed tasuta
kättesaadavaks 15 minutit pärast avaldamist (viivitusega edastatud andmed). MiFID II
artikli 64 lõikega 1 ja artikli 65 lõigetega 1 ja 2 kohustatakse sama tegema ka
tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe
pakkujad.
17. Delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artikli 84 lõike 2 ja delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 6 lõike 2 kohaselt ei kehti mitu nõuet ja läbipaistvuse tagamise
kohustus turuandmeid tasuta pakkuvatele turuandmete edastajatele.
18. Mõni nende määruste sätetest turuandmete kohta kohalduvad siiski ka tasuta
turuandmeid pakkuvatele turuandmete edastajatele, nimelt kohalduvad sellistele
turuandmete edastajatele turuandmete kõigile klientidele samadel tingimustel
kättesaadavaks tegemise nõue, nõue suuta tagada, et klientidel on alati õigeaegselt
turuandmetele diskrimineerimatu juurdepääs ning turuandmete eristatult pakkumise
nõue. Seega kohalduvad nendele turuandmete edastajatele suunised 4, 6 ja 11.
19. Turuandmete edastajad ei tohiks turuandmete tasuta edastamisel küsida tasu
turuandmetele juurdepääsu saamiseks vajalike kaudsete teenuste eest.
20. Et tagada turuandmete nõuete kaudu ESMA eesmärkide saavutamine, kirjeldatakse
siin suunistes täpsemalt ESMA ootusi, kuidas turuandmete edastajad peaksid järgima
turuandmeid käsitlevaid sätteid. Suunistega selgitatakse turuandmete kulupõhise
edastamise nõuet, andmetele diskrimineerimatu juurdepääsu tagamise nõuet,
avalikustamise kohustusi ja viivitusega edastatud andmete tasuta edastamise nõuet.
21. Kuigi õigusaktides sätestatakse, et kauplemiskohti (reguleeritud turud, mitmepoolsed
kauplemissüsteemid,
organiseeritud
kauplemissüsteemid),
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajaid, kauplemiskoondteabe pakkujaid ja kliendi
korralduste süsteemseid täitjaid tuleb kohelda ühtmoodi, on oluline rõhutada, et
turuandmete nõuded kohalduvad nendele neljale üksuste liigile eri ulatuses.
Kauplemiskohad peavad näiteks nii kauplemiseelseid kui -järgseid turuandmeid
edastama mõistlikel kommertsalustel, kuid kliendi korralduste süsteemsete täitjate
korral piirdub see nõue ainult kauplemiseelsete turuandmetega ning tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe pakkujate korral
kauplemisjärgsete turuandmetega. Kliendi korralduste süsteemsetele täitjatele ei
kohaldu ka viivitusega edastatud andmetega seotud nõuded. Seega ei kohaldu kõik
nõuded kõigile üksustele samas ulatuses. Seda rõhutatakse siin suunistes
asjakohastes kohtades.
22. ESMA teadvustab, et turuandmete edastajatele kohalduvate sätetega seotud ootuste
täpsustamisel on oluline arvestada turuandmete edastajate eri olemuse, suuruse ja

keerukusega. ESMA arvestas nende suuniste koostamisel vastavalt ESMA määruse
artikli 1 lõikele 5 ja artikli 8 lõikele 3 proportsionaalsuse põhimõtet. Näiteks ei ühtlustata
nende suunistega turuandmete edastajate eri tegevusmudeleid ja kulustruktuure
arvestades kuluarvestuse meetodeid, vaid nõutakse, et turuandmete edastajatel oleks
turuandmete hinna määramiseks selge ja dokumenteeritud metoodika. Et
tellimusraamatupõhist kestevoksjoni kauplemissüsteemi kasutavad turuandmete
edastajad ei peaks kandma kauplemiseelsete andmete viivitusega avaldamisel
suuremat operatiiv- ja halduskoormust ning arvestades väga detailsete
kauplemiseelsete andmete kasutajate piiratud lisandväärtusega, selgitatakse nendes
suunistes, et nende süsteemide korral on kauplemiseelsete andmete viivitusega
edastamise kohustus täidetud ainult parimale ostu- ja müügihinnale juurdepääsu
tagamisega.
23. Suunised algavad mõistlike kommertsaluste ja diskrimineerimatu juurdepääsu
nõuetega (punktid 5.2–5.7) ning järgivad mõistlikke kommertsaluseid üksikasjalikumalt
täpsustavate delegeeritud õigusaktide liigendust. Punktis 5.8 käsitletakse viivitusega
edastatud andmeid.

5.2

Selged ja kergesti kättesaadavad turuandmete poliitikad

Suunis 1 selgitab MiFIR artiklit 13 ning MiFID II artikli 64 lõiget 1 ja artikli 65 lõikeid 1 ja 2, mida
on täiendavalt täpsustatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklitega 84–89 ja
delegeeritud määruse (EL) 2017/567 artiklitega 6–11.
Suunis 1. Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitika avaldama oma
veebilehel kergesti juurdepääsetavas ja kasutajasõbralikus vormingus. Kui turuandmete
poliitika koosneb mitmest dokumendist, peavad turuandmete edastajad seda selgelt märkima
ja tegema kõik turuandmete poliitika dokumendid kättesaadavaks oma kodulehel ühes kohas.
Turuandmete poliitikas tuleb selgelt ja ühemõtteliselt esitada kogu oluline turuandmete teave,
sealhulgas pakutavate turuandmete ja kõigi pakutavatele turuandmetele juurdepääsu
saamiseks ning nende kasutamiseks vajalike kaudsete teenuste hinnakiri, et kliendid saaksid
mõista tasusid ja neile kehtivaid tingimusi. Turuandmete edastajad peaksid olema selles osas
valmis oma turuandmete poliitikat täpsemalt selgitama, kui vaja.

5.3

Turuandmete kulupõhine pakkumine

Suunised 2 ja 3 selgitavad delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklit 85 ja delegeeritud
määruse (EL) 2017/567 artiklit 7.
Suunis 2. Turuandmete edastajatel peaks olema turuandmete hinna määramiseks selged ja
dokumenteeritud kuluarvestuse metodoloogiad. Need metodoloogiad peaksid hõlmama nii
otseseid turuandmete pakkumisi (st turuandmete tasusid) kui ka kaudseid teenuseid, mida on
vaja turuandmete pakkumistele juurdepääsu saamiseks, näiteks ühendustasusid ja vajalikku
tarkvara või riistvara, mida peab kasutama turuandmete kasutamiseks ja neile juurdepääsu
saamiseks. Metodoloogiad tuleks läbi vaadata regulaarselt (nt kord aastas). Turuandmete
edastajatel võib olla vaja oma metodoloogiaid aja jooksul korrigeerida ja arvestada piirkulude
muutumist. Näiteks kui turuandmete edastaja eraldab IT-taristusse tehtud investeeringutest

osa turuandmete genereerimise ja levitamise kulude alla, peab ta nende kulude jaotamisel
arvestama vastavate investeeringute amortiseerumisega.
Turuandmete edastajad peaksid oma metodoloogia raames selgitama, kas kasutatakse
marginaali ja kuidas see määratakse.
Kuluarvestuse metodoloogiad peaksid näitama, kuidas turuandmete hind põhineb
turuandmete genereerimise ja levitamise kuludel. Selles osas tuleks iga metodoloogia osas ka
nimetada kulud, mis on seostatavad ainult turuandmete genereerimise ja levitamisega
(st otsesed kulud) ja kulud, mida jagatakse teiste teenustega, näiteks ühised kulud. Kui
asjakohane, tuleks eristada ka muutuv- ja püsikulusid.
Otseseid kulusid tuleks mõista kuludena, mis on seostatavad ainult turuandmete
genereerimise ja levitamisega, näiteks ainult turuandmete genereerimise ja/või levitamisega
tegelevate töötajatega seotud kulud või auditite tegemise kulud. Ühiseid kulusid tuleks mõista
kuludena, mis tekivad, kui ühe sisendressursi töötlemisel saadakse korraga vähemalt kaks eri
toodet, näiteks kauplemise korraldamine ning turuandmete genereerimine ja levitamine.
Teiste teenustega jagatavad kulud tuleks eraldada sobivate jaotamispõhimõtete alusel.
Muutuvkulud peaksid olema kulud, mis tekivad ühe täiendava turuandmete ühiku
genereerimisel ja levitamisel, ning püsikulud peaksid olema kulud, mis ei olene genereeritud
ja levitatud turuandmete mahust.
Et tagada, et turuandmete genereerimisele ja levitamisele eraldatud kulud kajastavad
turuandmete genereerimise ja levitamise tegelikke kulusid ning on kooskõlas klientidelt
nõutavate tasudega, peaksid metodoloogiad hõlmama põhjendusi, mis kulusid turuandmete
tasud hõlmavad, ja eelkõige jaotamispõhimõtete sobivuse põhjendust teiste teenustega
jagatud kulude korral. Näiteks ei tohiks turuandmete edastajad teiste teenustega jagatud
kulude, näiteks ühiste kulude jaotamise korral kasutada jagamispõhimõttena ettevõtte eri
teenuste ja tegevustega teenitud tulusid, sest see on vastuolus turuandmete tasude
(st turuandmeäri tulude) turuandmete genereerimise ja levitamise kulude alusel määramise
kohustusega.
Lisaks ei ole tõenõoline, et igal turuandmete edastajal tekiks ühiseid kulusid. Tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajate ja kauplemiskoondteabe pakkujate litsentseeritud
tegevus piirdub näiteks turuandmete kogumise ja levitamisega (ja kauplemiskoondteabe
pakkuja korral selliste andmete koondamisega) ning sellega ei kaasne automaatselt teist
toodet. Seega ei teki ühiseid kulusid.
Suunis 3. Turuandmete edastajad peaksid karistusklausleid kasutama ainult mõistlikel
kommertsalustel põhineva tasu põhimõtet järgides. Eelkõige ei tohiks turuandmete edastajad
kehtestada põhjendamatuid ega liiga koormavaid karistusklausleid.
Karistuste põhjendatuse tagamiseks peaksid turuandmete edastajad karistusi kohaldama
ainult siis, kui turuandmete litsentsilepingu rikkumine on tõestatud, näiteks auditi tulemusena,
millega tuvastati, et kliendid ei ole täitnud turuandmete litsentsilepingu tingimusi.
Turuandmete litsentsilepingu rikkumisel rakendatavate karistuste määr peaks üldjuhul
põhinema nende tulude tagasisaamisel, mis oleks teenitud litsentsilepingu tingimuste täitmisel.

Välistada tuleks liiga koormavad karistused, mille tulemusena teenitakse rikkumise alusel
täiendavat tulu, ja olukorrad, kus klient ei saa tõestada litsentsilepingu täitmist. Näited on liiga
suure intressi nõudmine või liiga ulatuslikud tagasiulatuvad karistused.
Turuandmete edastajad peaksid ka tagama, et andmete kasutajatele ei tekitata
auditeerimisega tarbetuid kulusid, näiteks laiendades auditi ulatust turuandmete
litsentsilepingute toimunud rikkumise tuvastamiseks suuremaks kui tingimata vaja.
Turuandmete edastajad võivad turuandmete litsentsilepingute võimalike rikkumiste
hindamiseks vajalike andmete kogumiseks ja ainult sellel põhjusel andmete kasutamise teabe
saamiseks küsida teavet klientidelt.

5.4

Kohustus pakkuda turuandmeid diskrimineerimata

Suunised 4–7 selgitavad delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklit 86 ja delegeeritud
määruse (EL) 2017/567 artiklit 8.
Suunis 4. Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitikas kirjeldama
kliendikategooriad ja kliendikategooriate moodustamisel andmete kasutamise arvestamist.
Kasutatavad kriteeriumid peaksid
(i)

põhinema faktilistel elementidel, olema kergesti kontrollitavad ja piisavalt
üldised, et kehtida mitme kliendi korral;

(ii)

olema selgitatud nii, et kliendid mõistavad, mis kategooriasse nad kuuluvad.

Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitikas selgitama kohalduvaid tasusid ja
iga kasutusviisi tingimusi. Nad peaksid põhjendama igale kliendikategooriale kohalduvaid
tasusid ja tingimusi.
Turuandmete edastajad peaksid ka objektiivselt põhjendama kõiki turuandmete poliitika
muudatusi, millega kaasneb klientide liigituse muutumine.
Suunis 5. Turuandmete edastajad peaksid koos kliendikategooriate kirjeldusega selgitama
turuandmete poliitikas, kuidas kohaldatakse tasusid, kui klient võib kuuluda mitmesse
kliendikategooriasse, näiteks kui klient kasutab andmeid korraga mitmel viisil. Sel juhul
peaksid turuandmete edastajad andmete edastamise eest tasu nõudma ainult üks kord, ainult
ühe kliendikategooria järgi. Kui klient kasutab andmeid mitmel viisil ja olulises mahus, võib
turuandmete edastaja erandkorras asjaomast tasu proportsionaalselt suurendada.
Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitikates selgelt esitama sellise lisatasu
summa ja kohaldamise olukorrad ning selgitama, kuidas järgitakse turuandmete hinna
andmete genereerimise ja levitamise kulul baseerumise põhimõtet, lisades hinnale mõistliku
marginaali.
Suunis 6. Turuandmete edastajad peaksid sama kategooria klientidele pakkuma samu
tehnilisi võimalusi. Turuandmete edastajad peaksid tagama, et tehnilise korralduse, sealhulgas
latentsusaja ja ühenduvusega ei diskrimineerita kedagi ega anta ebaõiglasi eeliseid.

Turuandmete edastajad peaksid põhjendama kõiki põhjendatud tehniliste piirangute alusel
leitud erinevusi lõplikust lahendustest.
Suunis 7. Turuandmete edastajad peavad allahindluspoliitikate kasutamisel selgelt kirjeldama
allahindluse kohaldamise ulatust, tingimusi ja perioode (nt allahindlusperioodi pikkust).
Allahindluse rakendamise tingimused peaksid
(i)
(ii)

põhinema faktilistel elementidel, olema kergesti kontrollitavad ja piisavalt üldised,
et kehtida mitme kliendi korral;
olema selgitatud nii, et kliendid mõistavad, kas ja millal kehtib neile allahindlus.

Allahindluse kohaldamist ei tohi turuandmete diskrimineerimatu edastamise põhimõtte
kohaselt kasutada täiendavate kliendikategooriate või andmete kasutamise juhtumite
loomiseks. Sarnaselt ei tohiks seoses kohustusega teha andmed kättesaadavaks liitmata kujul
olla liidetud teenustele rakenduv allahindlus suurem kui eraldi pakutava teenuse hind (vt ka
suunis 11).

5.5

Kasutajapõhised tasud

Suunised 8–10 selgitavad delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklit 87 ja delegeeritud
määruse (EL) 2017/567 artiklit 9.
Suunis 8. Kasutajapõhisust ei tohiks mõista kuvatavate andmete eest tasude sisse nõudmise
mudelina, mis võimaldab klientidel turuandmete mitme andmete edastaja kaudu või mitme
tellimuse kaudu hankimise korral vältida mitme arve saamist. Turuandmete edastajad peaksid
kuvatavate andmete korral loendamisühikuna kasutama aktiivset kasutajat, mis võimaldab
klientidel tasuda vastavalt andmeid kasutavate aktiivsete kasutajate arvule, mitte seadmete
või andmetoodete alusel.
Suunis 9. Turuandmete edastajad peaksid tagama, et kasutajapõhiseks arveldamiseks
kvalifitseerumise nõuded piirduvad sellega, mida on vaja kasutajapõhise arveldamise
praktilisuse tagamiseks. Kvalifitseerumise tingimused peaksid täpsemalt tähendama järgmist:
i) kliendil on võimalik õigesti tuvastada organisatsioonis andmetele juurdepääsu omavate
aktiivsete kasutajate arv ja ii) klient teatab turuandmete edastajale aktiivsete kasutajate arvu.
Turuandmete edastajad võivad kasutajate arvu ja/või kliendi nõuetele vastavuse
valideerimiseks teha ka esialgse eelkontrolli.
Suunis 10. Kui kasutajapõhine arvestus on turuandmete edastajate hinnangul andmete
kättesaadavaks tegemise kulude suhtes ebaproportsionaalne ja nad ei saa seda pakkuda
klientidele, peaksid nad avaldama vastavad põhjused, viidates selgelt enda ärimudeli
eriomadustele, mille tõttu kasutajapõhise arvestusmeetodi kasutamine on nende jaoks
ebaproportsionaalne ja mistõttu selle mudeli kasutusele võtmine ei oleks praktiline. Kui
takistavad tegurid põhjustavad liigseid halduskulusid, peaksid turuandmete edastajad
ebaproportsionaalsuse selgitusse lisama ka hinnangulise kasutajapõhise arvestuse
rakendamise kulude taseme ja esialgse suuruse.

5.6

Andmete eraldatuse tagamise kohustus

Suunis 11 selgitab delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklit 88 ja delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artiklit 10.
Suunis 11. Turuandmete edastajad peaksid alati teatama klientidele, et turuandmeid saab
osta täiendavatest teenustest eraldi (edaspidi „andmete eraldatus“). Sellised täiendavad
teenused hõlmavad kauplemiseelsetest ja -järgsetest läbipaistvusandmetest erinevate
andmete edastamist (nt keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisandmed, andmeanalüütika).
Turuandmete edastajad ei tohiks turuandmete ostu siduda täiendavate teenuste ostmisega.
Liidetud ja eraldatud andmete hinnad tuleks selgelt esitada turuandmete poliitikas.

5.7

Läbipaistvuskohustus

Suunised 12–16 selgitavad delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artiklit 89 ja delegeeritud
määruse (EL) 2017/567 artiklit 11.
Standardne põhiterminoloogia
Suunis 12. Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitikas ja hinnakirjas
kasutama suuniste I lisa terminoloogiat. Muude terminite kasutamisel peaksid turuandmete
edastajad need selgelt määratlema turuandmete poliitikas või hinnakirjas.
Standardne loendamisühik
Suunis 13. Hinnavõrdluse lihtsustamiseks peaksid turuandmete edastajad aktiivsete
kasutajate arvust sõltuvad kuvatavate andmete hinnad avaldama oma turuandmete poliitikas
ja vastaval vormil.
Turuandmete edastajad peaksid alati andma kliendile võimaluse mõõta kuvatavate andmete
kasutamist aktiivsete kasutajate arvu järgi. Turuandmete poliitikaga võib lisaks kehtestada ka
alternatiivse kuvatavate andmete loendamisühiku (nt kliendile andmetele juurdepääsuks antud
kuvamisrakenduste arv, mis võivad olla lauaarvuti rakenduste, mobiilseadmete,
seinapaneelidena). Sel juhul tuleb turuandmete poliitikas selgitada, kuidas kohaldatakse
tasusid aktiivsete kasutajate arvust erineva loendamisühiku abil, ja selle variandi kasutamise
asjaolusid. Turuandmete edastajad peaksid võimaldama klientidel alati valida loendamisühiku
vabalt, vastavalt nende eelistustele.
Turuandmete edastajad peaksid oma turuandmete poliitikates selgelt märkima ka
mittekuvatavate andmete loendamisühiku, selle kasutamise viisi ja selgituse, miks peetakse
valitud meetodit kasutatavat andmete levitamise süsteemi (nt seadmed, serverid, IT- või
pilverakendused) kõige sobivamaks, et loendada mittekuvatavate andmete edastamist
klientidele. Turuandmete edastaja kasutatav mittekuvatavate andmete loendamisühik peaks
olema unikaalne, mis tähendab, et juurdepääsu ulatuse loendamiseks ei saa kahte või enamat
loendamisühikut liita.

Standardne avaldamisvorming
Suunis 14. Turuandmete edastajad peaksid avaldama delegeeritud määruse (EL) 2017/565
artikliga 89 ja delegeeritud määruse (EL) 2017/567 artikliga 11 nõutud teabe II lisa vormi
kasutades.
Turuandmete edastajad peaksid teabe edastama ühetaolise detailsusega, et avaldatud
andmed oleksid eri pakkumisi võrdlevatele klientidele mõttekad (nt varaklassi kohta ja
aastapõhiselt). Kauplemiseelsed ja -järgsed andmed tuleks asjakohastel juhtudel edastada
eraldi.
Seda vormi ei tohiks kasutada täiendava, läbipaistvuskohustuse täitmise raames mitteoleva
teabe edastamiseks. Turuandmete edastajad peaksid tegema lisateabe klientidele siiski
kergesti kättesaadavaks (nt lisades viite avaldatud materjalile, milles on andmetoote ja
litsentside eristamise lisakriteeriumide teave ja põhjendused ning kliendikategooriad, nagu on
märgitud suunistes 4–7).
Kulude avalikustamine
Suunis 15. Turuandmete edastajad peaksid delegeeritud määruse (EL) 2017/567 artikli 11
punktile e ja delegeeritud määruse (EL) 2017/565 artikli 89 lõike 2 punktile e vastavuse
tagamiseks avaldama II lisa vormil oma hinnakujunduse kokkuvõtte ja kasutatud
kuluarvestuse metoodika üksikasjalikuma selgituse.
See selgitus peaks muu hulgas hõlmama kõigi turuandmete tasude määramisel kasutatud
kulutüüpide loetelu koos kulude näidetega ning ühiste kulude või muude teiste teenustega
jagatud kulude jaotamispõhimõtteid. Turuandmete edastajad peaksid avalikustama, kas
nende turuandmete tasud hõlmavad marginaali, ja selgitama, kuidas tagatakse marginaalide
mõistlikkus.
Turuandmete edastajad ei pea avalikustama turuandmete genereerimise ega levitamise
tegelikke kulusid ega marginaali tegelikku taset, kuid selgitav kulude ja marginaalide teave
peaks võimaldama kasutajatel mõista, kuidas on turuandmete hind kujundatud, ja võrrelda
turuandmete eri edastajate metoodikaid.
Auditeerimine
Suunis 16. Turuandmete edastajad peaksid oma auditeerimiskorra kõik tingimused esitama
turuandmete litsentsilepingus (sagedus, vaatlusperiood, etteteatamisperiood, andmete
konfidentsiaalsus jt). Turuandmete litsentsilepingus tuleb selge sõnaga täpsustada, kas
turuandmete tasusid saab kohaldada tagasiulatuvalt. Selles tuleb ka selgelt täpsustada, kuidas
kliendid peavad auditiks valmistuma (mis teavet tuleb säilitada kui kaua jne). Auditeerimisel
tuleb silmas pidada turuandmete edastajate ja kasutajate vahelise koostöö vajadust.

5.8

Kohustus teha turuandmed tasuta kättesaadavaks 15 minutit
pärast nende avaldamist

Suunised 17–19 selgitavad MiFID II artikleid 64 ja 65 ning MiFIR artiklit 13.

Juurdepääs andmetele ja andmete sisu
Suunis 17. Vaba juurdepääs viivitusega edastatud andmetele tuleks tagada kõigile klientidele,
kaasa arvatud kutselistele. Turuandmete edastajad võivad nõuda lihtsat registreerumist, et
jälgida, kellel on viivitusega edastatud andmetele juurdepääs, kuid andmed peavad jääma
igale kasutajale kergesti juurdepääsetavaks.
Andmete viivitusega avaldamine peaks hõlmama kõiki kauplemiskohtades kasutatavaid
kauplemissüsteeme. Kauplemisjärgsed andmed peaksid hõlmama kõiki kauplemisjärgse
läbipaistvuse tagamiseks vajalikke välju, sealhulgas esimeses ja teises regulatiivses tehnilises
standardis nimetatud märkeid. Kauplemiseelsete viivitusega edastatud andmete korral piisab
ühelt poolt kauplemiseelsete andmete suurest mahust tingitud tegevusraskuste ja teisalt
andmekasutajate nõuete tõttu ainult jooksvast esimesest parimast ostuhinnast ja müügihinnast
ning kauplemishuvi suurusest nende hindade korral.
Andmete vorming ja kättesaadavus
Suunis 18. Viivitusega edastatud andmed tuleb edastada kasutajate vajadustele kohandatud
vormingus ning need peavad jääma kättesaadavaks piisavalt kauaks.
Delegeeritud määruse (EL) 2017/571 artikli 14 kohaselt tuleb viivitusega edastatud
kauplemisjärgsed andmed edastada masinloetavas ja üldkasutatavate programmide abil
käideldavas vormingus. Kasutaja peaks saama andmete eraldamist automatiseerida.
Kättesaadav peaks olema kõigi kaubeldavate instrumentide (või instrumendiklasside) teave,
mitte ainult ühe instrumendi teave. Et tagada MiFID II/MiFIR kohane andmete lihtne
konsolideeritavus, on vaja, et kõik turuandmete edastajad esitavad andmed masinloetavas
vormingus. Andmed peaksid jääma kättesaadavaks vähemalt järgmise tööpäeva südaööni, et
kasutaja saaks alustada andmete eraldamist.
Kauplemiseelsed viivitusega edastatud andmed tuleks teha kättesaadavaks masinloetavas
vormingus. Et neid andmeid ei edastata konsolideerimiseks, peaksid need jääma
kättesaadavaks järgmiste, uuemate hindade kättesaadavaks saamiseni (st hetkeülevaade,
ajaloolise teabeta), või kui uusi andmeid ei lisandu, kuni järgmise tööpäeva keskööni.
Andmete ümberjagamine ja lisandväärtusega teenused
Suunis 19. Andmete edastajad võivad teatud piiratud juhtudel kohaldada tasu, ilma et see
mõjutaks õigusaktide sätteid, millega keelatakse turuandmete edastajatele viivitusega
edastatud andmete eest tasu küsimine. Üks sellistest juhtudest on olukord, kui viivitusega
edastatud andmete kasutaja jaotab viivitusega edastatud andmeid ümber tasu eest (sh üldise
teenustele juurdepääsu saamise tasu eest); sel juhul võib olla lubatud küsida vastavalt
kasutajalt tasu. Kui viivitusega edastatud andmete kasutaja loob andmeid kasutades
lisandväärtusega teenuseid, mis müüakse seejärel tasu eest kolmandatele isikutele,
kauplemiskohtadele,
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse
avalikustajatele
või
kauplemiskoondteabe pakkujatele, võib sellelt kasutajalt samuti küsida tasu.
Selles kontekstis tuleb andmete ümberjaotamist mõista viivitusega edastatud andmete
muutmata kujul kolmandatele isikutele müümise ärimudelina, mille korral küsitakse tasu
andmetele juurdepääsu andmisel või üldise juurdepääsutasuna. Kui viivitusega edastatud

andmete kasutaja avaldab viivitusega edastatud andmed oma kodulehel, kuid ei küsi nendele
juurdepääsu eest tasu, ei käsitata seda selle suunise kontekstis andmete ümberjagamisena
ka juhul, kui andmete kasutaja teenib kaudset tulu (näiteks reklaami kaudu). Kõik andmete
ümberjagamisega seoses andmete edastaja nõutavad tasud on kohaldatavad ainult juhul, kui
andmete kasutaja saab nende andmete müügist otsest majanduslikku kasu.
Lisandväärtusega teenuseid tuleb mõista viivitusega edastatud töötlemata andmete alusel
loodud tootena, mis luuakse näiteks eri allikatest pärit andmekogumeid koondades või
ajaloolisi andmesarju luues või neid muu teabega kombineerides, ning mida pakutakse tootena
kolmandatele isikutele. Lisandväärtusega teenustena, mille eest võib andmete edastaja nõuda
tasu, tuleb käsitada ainult neid lisandväärtusega teenuseid, mida müüakse kolmandatele
isikutele tasu eest tootena.
Sellise andmete ümberjagamise ja lisandväärtusega teenuste loomise konteksti korral, kus
ettevõte levitab viivitusega edastatud andmeid ettevõttesiseselt 10 või kasutab viivitusega
edastatud andmeid ettevõttesisestel eesmärkidel, sealhulgas oma portfellile väärtuse
lisamiseks, oma klientidele viivitusega edastatud andmete alusel tasuta teabe edastamiseks,
kauplemiseelseteks ja -järgseteks analüüsideks, riskijuhtimiseks või uurimistööks, ei nõuta
kasutajalt nende suuniste kontekstis tasusid.
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Ettevõttesisest jagamist tuleks selles kontekstis mõista andmete jagamisena samas asutuses või kontsernis mis tahes muul
eesmärgil peale andmetoodete loomise ja müümise täiustatud või töötlemata vormingus.

I lisa. Terminoloogia standardiseerimine
i. Klient
Klient on füüsiline ja/või juriidiline isik, kes allkirjastab turuandmete edastajaga turuandmete
litsentsilepingu ja kellele esitatakse turuandmete tasude eest arveid.
ii. Loendamisühik
Loendamisühik on kliendile arve esitamiseks turuandmete kasutamise taseme mõõtühik, mida
kasutatakse seoses tasuga. See peab eristama kasutamise viisi, st kuvatavate andmete
kasutamist ja mittekuvatavate andmete kasutamist.
iii. Kutseline klient
Kutseline klient on klient, kes kasutab turuandmeid reguleeritud finantsteenuste osutamiseks
või reguleeritud finantstegevuseks või kolmandatele isikutele teenuse osutamiseks või keda
käsitatakse suurettevõttena, st kes vastab järgmistest ettevõtte suuruse nõudest kahele:
i) bilanss kokku 20 000 000 eurot, ii) netokäive 40 000 000 eurot, iii) omavahendid
2 000 000 eurot.
iv. Mittekutseline klient
Mittekutseline klient on klient, kes ei vasta kutselise kliendi määratlusele.
v.
Kuvatavad andmed
Kuvatavad andmed on turuandmed, mida edastatakse või kasutatakse kuvari või ekraani
kaudu ja mis on inimloetaval kujul.
vi. Mittekuvatavad andmed
Mittekuvatavad andmed on kõik turuandmed, mis ei vasta kuvatavate andmete määratlusele.
vii. Turuandmed
Turuandmed on andmed, mille kauplemiskohad, kliendi korralduste süsteemsed täitjad,
tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad ja kauplemiskoondteabe pakkujad
peavad avalikustama kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse korra järgmiseks. Seega
hõlmavad turuandmed RTS 1 I lisas ning RTS 2 I ja II lisas kirjeldatud andmeid.
viii.

Reaalajas andmed

Reaalajas andmed on turuandmed, mis edastatakse vähem kui 15 minutit pärast nende
avaldamist.
ix.

Viivitusega edastatud andmed

Viivitusega edastatud andmed on turuandmed, mis tehakse kättesaadavaks 15 minutit pärast
avaldamist.

II lisa. Mõistlike kommertsaluste teabe avaldamise vorm
Vormi all on vormi täitmise juhised.

Õiguslik alus
Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkt a ja
delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkt a

Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkt b ja
delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkt b
Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkti c
alapunktid i–iii ja
delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkti c
alapunktid i–iii

Sisukord
Hinnakiri: XXXX. aasta
[Lisage pakutavate tasude kõrgetasemeline kokkuvõte ja link täielikule
hinnakirjale. Hinnakiri peaks hõlmama järgmisi asjaomases teise
taseme tekstis nimetatud elemente:
(i) tasud kuvatava teabe kasutaja kohta;
(ii) mittekuvatava teabe tasud;
(iii) allahindlusstrateegiad;
(iv) litsentsitingimustega seotud tasud;
(v) kauplemiseelsete ja -järgsete turuandmete tasud;
(vi) teabe muude alamhulkade tasud, sealhulgas nende korral, mida
nõutakse vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 artikli 12 lõike 2
kohastele regulatiivsetele tehnilistele standarditele;
(vii) muud lepingutingimused.
Hinnakirja iga muudatus tuleb selgelt märkida ja selgitada.]
Tulevasest hinnamuutusest, mis jõustub PP.KK.AAAA, vähemalt
90 päeva etteteatamine
[Lisage link tulevasele hinnakirjale koos selle jõustumise kuupäevaga]

Turuandmete sisu teave
Hõlmatud ajavahemik: 1.1.aa–31.12.aa

Varaklass

Kapitaliinstrume
ndid (aktsiad,
börsil
kaubeldavad
fondid,
tuletisinstrumen
did,
hoidmistunnistu
sed, muud
kapitaliinstrume
ntide laadsed
finantsinstrume
ndid)
Võlakirjad
Börsil
kaubeldavad
kaubad, börsil
kaubeldavad
võlakirjad

1) Hõlmatud
instrumentide
arv

2) Hõlmatud
instrumentide
kogukäive

3)
Kauplemiseelse
te ja -järgsete
turuandmete
suhtarv

Struktureeritud
finantsinstrume
ndid
Väärtpaberistat
ud
tuletisinstrumen
did
Intressimäära
tuletisinstrumen
did
Krediidituletisin
strumendid
Aktsiapõhised
tuletisinstrumen
did
Välisvaluutas
tuletisinstrumen
did
Lubatud
heitkoguste
väärtpaberite
tuletisinstrumen
did
C10tuletisinstrumen
did
Kaubatuletisinst
rumendid
Hinnavahelepin
gud
Lubatud
heitkoguste
väärtpaberid

Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkti c alapunkt iv
ja delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkti c alapunkt iv
Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkti c alapunkt v
ja delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkti c alapunkt v
Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkt d ja

Lisaks turuandmetele edastatavate
mis tahes andmete teave

[Loetelu]

Edastatud turuandmete
litsentsitasu viimase muutmise
kuupäev

[PP.KK.AAAA]

Kogutulu turuandmetest (EUR)

[Korraldaja MICi kohta]

delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkt d

Delegeeritud määruse
(EL) 2017/565 artikli 89
lõike 2 punkt e ja
delegeeritud määruse
(EL) 2017/567 artikli 11
lõike 2 punkt e

Tulu turuandmetest osana
kogutulust (%)

[Korraldaja MICi kohta]

Kuluarvestuse metoodika teave: AAAA. aasta

Esitage hinna määramise
kokkuvõte, sh järgmine:

Hinna määramise teave,
sh kasutatud kuluarvestuse
metoodikate teave, ning ühiste
otseste ja muutuvkulude jaotamise
ja püsikulude jagamise
eripõhimõtete teave

1) Kõikehõlmav hinna määramisel
kasutatud kulutüüpide loetelu,
sealhulgas otsesed ja ühised
kulud ning iga kulutüübi näited
2) Ühiste kulude
jaotamispõhimõtted (%)
3) Hinna määramisel kasutatud
marginaalide selgitused ja
marginaali mõistlikkuse tagamise
selgitus
Kui vaja, lisage link kuluarvestuse
metodoloogia üksikasjalikule
teabele.

Vormi täitmise juhised:
1)
Aruandeperiood
Teavet tuleb esitada täispika 12-kuulise perioodi kohta, välja arvatud esimese aruandeperioodi korral,
mis võib olla lühem või pikem.
2)
Instrumentide arv
Esitada tuleb keskmine teatatavate või kaubeldavate instrumentide arv hõlmatud perioodil.
Tuletisinstrumentide korral tuleb arvestada keskmist lepingute arvu.
3)
Hõlmatud instrumentide kogukäive
Selle arvutamisel tuleb arvestada keskmist päevast kogukäivet ja see esitada. Võlakirjainstrumentide
korral peaks mahumõõdik vastama RTS 2 II lisa tabelile 4.
4)
Kauplemiseelsete ja -järgsete turuandmete suhtarv
Turuandmete edastajad peaksid arvutama ja avaldama tellimuste arvu tehingute kohta. Tellimused on
kõik vastavalt MiFIR artiklitele 3, 4, 8, 9, 14 ja 18 avaldatud sisendsõnumid, sealhulgas kauplemiskoha
kauplemissüsteemi saadetud tellimuse või hinnapakkumisega seotud esitamise, muutmise ja
tühistamise teated. Need ei hõlma siiski järgmistel põhjustel saadetud tühistamissõnumeid: i) oksjonil
sobitamine; ii) kauplemiskoha ühenduse katkemine; iii) üldise katkestamisfunktsiooni kasutamine.
Tehingud on vastavalt MiFIR artiklitele 6, 7, 10, 11, 20 ja 21 täielikult või osaliselt täidetud tellimused.
Lõpetamata tellimuste arvu arvutamisel tuleb arvestada kauplemise ajavahemiku kõiki faase,
sealhulgas
oksjoneid.
NB! Kliendi
korralduste
süsteemsed
täitjad
ja
tunnustatud
kauplemisteabearuandluse avalikustajad ei pea avaldama kauplemiseelsete/kauplemisjärgsete
andmete suhtarvu. Kliendi korralduste süsteemsed täitjad ei pea avaldama kauplemisjärgsete
turuandmetega seotud tasude teavet ja tunnustatud kauplemisteabearuandluse avalikustajad
kauplemiseelsete turuandmetega seotud tasude teavet.

III lisa. Vastavustabel
Alates 1. jaanuarist 2022 tuleb teatud teise finantsinstrumentide turgude direktiivi sätteid käsitada viitena
uue finantsinstrumentide turgude määruse (EL) 2019/2175 sätetele, mida on täiendavalt täiendatud
asjaomaste teise tasandi õigusaktidega. Allpool on vastavustabel.
Vastavustabel
Teine finantsinstrumentide turgude direktiiv
(MiFID II)

Finantsinstrumentide turgude määrus (MiFIR)
(uus)

Artikli 4 lõike 1 punkt 52

Artikli 2 lõike 1 punkt 34

Artikli 4 lõike 1 punkt 53

Artikli 2 lõike 1 punkt 35

Artikli 64 lõige 1

Artikli 27 lõike g punkt 1

Artikli 64 lõige 2

Artikli 27 lõike g punkt 2

Artikli 65 lõige 1

Artikli 27 lõike h punkt 1

Artikli 65 lõige 2

Artikli 27 lõike h punkt 2

