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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

vastaspooltele edasitagamise kohta teabe 

esitamise eeskirjad, mis ei tohiks piirata 

spetsiifiliste osalejate, struktuuride ja 

olukordade jaoks kohandatud 

valdkondlike eeskirjade kohaldamist. 

Seetõttu tuleks käesolevas määruses 

sätestatud edasitagamise eeskirju 

kohaldata näiteks fondide ja 

depositooriumite suhtes vaid niivõrd, 

kuivõrd investeerimisfonde käsitlevates 

eriõigusaktides (lex specialis) ei ole 
tagatise uuesti kasutamise kohta ette 

nähtud rangemaid eeskirju, mis on 

käesolevas määruses sätestatud eeskirjade 

suhtes ülimuslikud. Eelkõige tuleks 

käesolevat määrust kohaldada ilma, et see 

piiraks mis tahes selliste eeskirjade 

kohaldamist, millega piiratakse 

vastaspoolte võimalust tagada edasi 

finantsinstrumente, mille vastaspooled või 

muud isikud kui vastaspooled on 

tagatiseks andnud. 

(18) Käesoleva määrusega kehtestatakse 

tagatise uuesti kasutamise keeld. Selline 

mehhanism kätkeb endas 

märkimisväärset riski, mis võib tuua 

tõsiseid tagajärgi kogu majandusele. 

Ainukeseks ajendiks oleva kasumi 

kasvatamise kõrval puudub igasugune 

asjakohane alus lubada kasutada tagatist, 

millega leping on tagatud ja mis seetõttu 

on tugev usalduse pant, uuesti ühes või 

mitmes muus finantstehingus.  

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tagatiseks saadud finantsinstrumentide 

edasitagamine 

Tagatiseks saadud finantsinstrumentide 

edasitagamine 

1. Vastaspooltel on edasitagamise õigus, 

kui täidetud on vähemalt kõik järgmised 

tingimused: 

1. Vastaspooled ei või mingil juhul 

kasutada edasitagamist.  

(a) tagatise saanud vastaspool on tagatise 

andnud vastaspoolt nõuetekohaselt 

kirjalikult teavitanud riskidest, mis võivad 

kaasneda punktis b osutatud nõusoleku 

andmisega, eelkõige potentsiaalsetest 

riskidest, mis võivad realiseeruda tagatise 

saanud vastaspoole lepinguliste 

kohustuste täitmatajätmise korral; 

 

(b) tagatise andnud vastaspool on andnud 

selgesõnalise eelneva nõusoleku, mille 

tõenduseks on tema allkiri kirjalikul 

lepingul või samaväärne alternatiivne 

mehhanism. 

 

2. Vastaspooled kasutavad edasitagamise 

õigust, kui täidetud on vähemalt kõik 

järgmised tingimused: (a) edasitagamine 

toimub lõike 1 punktis b osutatud 

kirjaliku lepingu tingimuste kohaselt; 

 

(b) tagatiseks saadud finantsinstrumendid 

kantakse üle tagatise saanud vastaspoole 

nimele avatud kontole; 

 

3. Käesolev artikkel ei piira rangemate 

valdkondlike õigusaktide, eelkõige 

direktiivide 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ 
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