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Muudatusettepanek 21
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon võttis 23. septembril 2009 
vastu ettepanekud kolme määruse kohta, 
millega luuakse Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem ja 
sealhulgas kolm Euroopa 
järelevalveasutust, et aidata järjepidevalt 
kohaldada liidu õigust ning kehtestada 
kvaliteetsed ühtsed õigusalased ja 
järelevalvestandardid ning tavad.
Järelevalveasutusteks on määrusega
…/..EL… asutatud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus, määrusega
…/…EL… asutatud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ning 
määrusega …/…EL... asutatud Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus.

(3) Komisjon võttis 23. septembril 2009 
vastu ettepanekud kolme määruse kohta, 
millega luuakse Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem ja 
sealhulgas kolm Euroopa 
järelevalveasutust, et aidata järjepidevalt 
kohaldada liidu õigust ning kehtestada 
kvaliteetsed ühtsed õigusalased ja 
järelevalvestandardid ning tavad.
Järelevalveasutusteks on määrusega (EL) 
nr 1093/2010 asutatud Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), määrusega (EL) nr 
1095/2010 asutatud Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve) ning 
määrusega (EL) nr 1094/2010 asutatud 
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve). Nimetatud asutustel on 
oluline roll finantssektori stabiilsuse 
tagamisel. Seetõttu tuleb pidevalt tagada, 
et nende asutuste töö arendamine oleks 
oluline poliitiline prioriteet ja nende 
käsutuses oleksid piisavad vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Börsivälised tuletisinstrumendid ei ole (4) Börsivälised tuletisinstrumendid ei ole 



PE460.628v01-00 4/38 AM\858999ET.doc

ET

piisavalt läbipaistvad, kuna need on 
eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud ning 
neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav 
ainult lepinguosalistele. Need instrumendid 
moodustavad keerulise vastastikuse 
sõltumise võrgustiku, mistõttu võib olla 
keeruline määrata kindlaks nendega seotud 
riski laadi ja ulatust. Finantskriis on 
näidanud, et kõnealused tegurid 
suurendavad turupingete ajal ebakindlust ja 
seetõttu kujutavad endast ohtu 
finantsstabiilsusele. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse tingimused selliste 
kõnealuste riskide vähendamiseks ja
tuletislepingute läbipaistvuse
suurendamiseks.

piisavalt läbipaistvad, kuna need on 
eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud ning 
neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav 
ainult lepinguosalistele. Need instrumendid 
moodustavad keerulise vastastikuse 
sõltumise võrgustiku, mistõttu võib olla 
keeruline määrata kindlaks nendega seotud 
riski laadi ja ulatust. Finantskriis on 
näidanud, et kõnealused tegurid 
suurendavad turupingete ajal ebakindlust ja 
seetõttu kujutavad endast ohtu 
finantsstabiilsusele. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse tingimused selliste 
kõnealuste riskide vähendamiseks 
tuletislepingute läbipaistvuse
suurendamisega. Börsiväliste tehingute 
suurem läbipaistvus aitab samuti 
suurendada usaldust turuosaliste vahel, 
hõlbustada hinna tõhusat kujundamist, 
tugevdada investorite kaitset ning anda 
aegsasti märku esile kerkivate 
probleemide tekkimisest ja ulatusest.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Börsivälised tuletisinstrumendid ei ole 
piisavalt läbipaistvad, kuna need on 
eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud ning 
neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav 
ainult lepinguosalistele. Need instrumendid 
moodustavad keerulise vastastikuse 
sõltumise võrgustiku, mistõttu võib olla 
keeruline määrata kindlaks nendega seotud 
riski laadi ja ulatust. Finantskriis on 
näidanud, et kõnealused tegurid 
suurendavad turupingete ajal ebakindlust ja 
seetõttu kujutavad endast ohtu 
finantsstabiilsusele. Käesoleva määrusega 

(4) Börsivälised tuletisinstrumendid ei ole 
piisavalt läbipaistvad, kuna need on 
eraviisiliselt läbiräägitavad lepingud ning 
neid käsitlev teave on tavaliselt kättesaadav 
ainult lepinguosalistele. On väga oluline, 
et kõnealused finantsinstrumendid 
muutuksid läbipaistvamaks ja 
kättesaadavamaks. Need instrumendid 
moodustavad keerulise vastastikuse 
sõltumise võrgustiku, mistõttu võib olla 
keeruline määrata kindlaks nendega seotud 
riski laadi ja ulatust. Finantskriis on 
näidanud, et kõnealused tegurid 
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kehtestatakse tingimused selliste 
kõnealuste riskide vähendamiseks ja 
tuletislepingute läbipaistvuse 
suurendamiseks.

suurendavad turupingete ajal ebakindlust ja 
seetõttu kujutavad endast ohtu 
finantsstabiilsusele. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse tingimused selliste 
kõnealuste riskide vähendamiseks ja 
tuletislepingute läbipaistvuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et ülevaade turust oleks 
põhjalik, tuleks kauplemisteabehoidlatele 
esitada andmed nii kliiritud kui kliirimata 
lepingute kohta.

(23) Selleks et ülevaade turust oleks 
põhjalik, tuleks kauplemisteabehoidlatele
lühikese aja jooksul esitada andmed nii 
kliiritud kui kliirimata lepingute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Seoses kliirimis- ja 
aruandluskohustusega tuleks kehtestada 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused. Liikmesriigid peaksid jõustama 
kõnealuseid karistusi viisil, mis ei vähenda 
kõnealuste eeskirjade tõhusust.

(25) Seoses kliirimis- ja 
aruandluskohustusega tuleks kehtestada 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 
karistused. Liikmesriigid peaksid jõustama 
kõnealuseid karistusi viisil, mis ei vähenda 
kõnealuste eeskirjade tõhusust.
Liikmesriigid peaksid tagama selle, et 
kehtestatud karistused avalikustatakse ja 
avaldatakse korrapäraselt kehtivate 
eeskirjade tõhususe hindamise aruandeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kesksel vastaspoolel peaks olema 
nõuetekohane riskijuhtimisraamistik, et 
juhtida krediidi-, likviidsus-, operatsiooni-
ja muid riske, sealhulgas riske, mida ta 
kujutab teistele üksustele vastastikuse 
sõltumise tõttu. Kesksel vastaspoolel 
peaksid olema asjakohased menetlused ja 
mehhanismid, et tegeleda kliiriva liikme 
kohustuste täitmatajätmisega. Selleks et 
minimeerida kohustuste täitmatajätmise 
edasikandumise riski, peaks kesksel 
vastaspoolel olema ranged 
osalemistingimused, nad peaksid koguma 
piisava tagatise, säilitama tagatisfondi ja 
muud rahalised vahendid, et katta võimalik 
kahju.

(37) Kesksel vastaspoolel peaks olema 
nõuetekohane riskijuhtimisraamistik, et 
juhtida krediidi-, likviidsus-, operatsiooni-
ja muid riske, sealhulgas riske, mida ta 
kujutab teistele üksustele vastastikuse 
sõltumise tõttu. Kesksel vastaspoolel 
peaksid olema asjakohased menetlused ja
mehhanismid, et tegeleda kliiriva liikme 
kohustuste täitmatajätmisega. Selleks et 
minimeerida kohustuste täitmatajätmise 
edasikandumise riski, peaks kesksel 
vastaspoolel olema ranged 
osalemistingimused, nad peaksid koguma 
piisava tagatise, säilitama tagatisfondi ja 
muud rahalised vahendid, et katta võimalik 
kahju. Keskne vastaspool peaks 
riskijuhtimisfunktsiooni osana ja oma 
kohustuste täitmiseks kliirivate liikmete 
ees aktsepteerima üksnes väga likviidseid 
tagatisi, mille krediidi- ja tururisk on 
minimaalne. Tagatisena aktsepteeritavat 
vara võiks teataval määral kohandada 
vastavalt vastaspoole vormile. 
Finantssektoriväliste vastaspoolte puhul 
võiks keskne vastaspool vajaduse korral 
aktsepteerida tagatisena pangatagatisi või 
samaväärset vara.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Selleks et teostada tõhusat järelevalvet 
kauplemisteabehoidlate üle, peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema
õigus teostada uurimisi ja kohapealseid 
kontrolle.

(47) Selleks et teostada tõhusat järelevalvet 
kauplemisteabehoidlate üle, peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema
voli teostada uurimisi ja kohapealseid 
kontrolle.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „juhtiva organi sõltumatu liige” –
juhtiva organi liige, kellel puudub äriline, 
perekondlik või muu suhe, mis tekitab 
huvide konflikti keskse vastaspoole, 
kontrolli omava(te) aktsionäri(de) või 
juhtkonna või kliirivate liikmete või nende 
juhtkonnaga;

(21) „juhtiva organi sõltumatu liige” –
juhtiva organi liige, kellel puudub endine 
või praegune äriline, perekondlik või muu 
suhe, mis tekitab huvide konflikti keskse 
vastaspoole, kontrolli omava(te) 
aktsionäri(de) või juhtkonna või kliirivate 
liikmete või nende juhtkonnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspool kliirib kõik 
vastavalt artiklile 4 kliirimiskõlblikud 
börsivälised tuletislepingud, mis 

1. Finantssektori vastaspool ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektoriväline 
vastaspool kliirivad kõik vastavalt artiklile 
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sõlmitakse teiste finantssektori 
vastaspooltega artikli 4 lõikes 4 osutatud 
registrisse kantud kesksete vastaspoolte 
kaudu.

4 kliirimiskõlblikud börsivälised 
tuletislepingud, mis sõlmitakse teiste 
finantssektori vastaspooltega artikli 4 
lõikes 4 osutatud registrisse kantud 
kesksete vastaspoolte kaudu.
Kliirimiskohustust ei kohaldata ühegi 
vastaspoole suhtes juhul, kui vähemalt 
üks neist on finantssektoriväline 
vastaspool, kes ei ületa kliirimiskünnist. 

Or. en

Muudatusettepanek 30
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspool kliirib kõik 
vastavalt artiklile 4 kliirimiskõlblikud 
börsivälised tuletislepingud, mis 
sõlmitakse teiste finantssektori 
vastaspooltega artikli 4 lõikes 4 osutatud 
registrisse kantud kesksete vastaspoolte 
kaudu.

1. Finantssektori vastaspool kliirib kõik 
vastavalt artiklile 4 kliirimiskõlblikud 
börsivälised tuletislepingud, mis 
sõlmitakse teiste finantssektori 
vastaspooltega artikli 4 lõikes 4 osutatud 
registrisse kantud kesksete vastaspoolte 
kaudu. Kliirimiskohustust ei kohaldata 
ühegi vastaspoole suhtes juhul, kui 
vähemalt üks neist on finantssektoriväline 
vastaspool, kes ei ületa artikli 7 lõikes 2 
osutatud kliirimiskünnist. 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspool kliirib kõik 
vastavalt artiklile 4 kliirimiskõlblikud 

1. Finantssektori vastaspool ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektoriväline 
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börsivälised tuletislepingud, mis 
sõlmitakse teiste finantssektori 
vastaspooltega artikli 4 lõikes 4 osutatud 
registrisse kantud kesksete vastaspoolte 
kaudu.

vastaspool kliirivad kõik vastavalt artiklile 
4 kliirimiskõlblikud börsivälised 
tuletislepingud, mis sõlmitakse teiste 
finantssektori vastaspooltega artikli 4 
lõikes 4 osutatud registrisse kantud 
kesksete vastaspoolte kaudu.

Or. en

Selgitus

Juhul kui finantssektoriväline vastaspool ei ületa kliirimiskünnist, ei tohiks teda kohustada 
kliirima börsiväliseid tuletisinstrumente ainult seepärast, et vastaspooleks on finantsasutus 
või sellist künnist ületav finantssektoriväline vastaspool. Vastasel korral oleks künnist käsitlev 
lähenemisviis ja artikli 7 lõikes 4 osutatud test mõttetud. Samuti oleks ebasoovitavaks 
tagajärjeks see, et finantssektorivälised vastaspooled hakkaksid vältima tehinguid 
finantsasutustega. 

Muudatusettepanek 32
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kliirimiskohustust ei kohaldata nende 
börsiväliste tuletislepingute suhtes, mille 
finantssektori vastaspool või artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektoriväline 
vastaspool sõlmib emaettevõtja, 
tütarettevõtja või emaettevõtja teise 
tütarettevõtjaga. 

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälised ettevõtjad kasutavad kontserniriskide maandamiseks sageli üht 
ettevõtjat. Seetõttu peaks saama kanda äririski üle kontsernisiseselt, ilma et kohaldataks 
aruandlus- ja kliirimiskohustust. Paljudel juhtudel võivad eksisteerida õiguslikud nõuded, 
milles on täpsustatud, millised kontserni ettevõtjad võivad äririskide maandamiseks kasutada 
väliseid vastaspooli. Erandeid kontsernisiseste tehingute puhul tunnustatakse ka muudes 
peamistes finantsturge käsitlevates õigusaktides (nt finantsinstrumentide turgude direktiivis).
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Muudatusettepanek 33
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 
kolmanda riigi üksustega.

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 
kolmanda riigi üksustega, kes on samuti 
kas finantssektori vastaspooled või 
kliirimiskünnist ületavad 
finantssektorivälised vastaspooled.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 
kolmanda riigi üksustega.

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 
kolmanda riigi üksustega.
Kliirimiskohustust ei kohaldata juhul, kui 
finantssektorivälised vastaspooled, kelle 
suhtes ei kohaldata kliirimiskohustust, 
sõlmivad börsiväliseid tuletislepinguid 
teiste finantssektori või 
finantssektoriväliste vastaspooltega.
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Or. de

Muudatusettepanek 35
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 
kolmanda riigi üksustega.

Kõnealust kliirimiskohustust ei kohaldata 
ühegi vastaspoole suhtes juhul, kui 
vähemalt üks neist on finantssektoriväline 
vastaspool, kes ei ületa artikli 7 lõikes 2 
osutatud kliirimiskünnist.

Or. en

Selgitus

Juhul kui finantssektoriväline vastaspool ei ületa kliirimiskünnist, ei tohiks teda kohustada 
kliirima börsiväliseid tuletisinstrumente ainult seepärast, et vastaspooleks on finantsasutus 
või sellist künnist ületav finantssektoriväline vastaspool. Vastasel korral oleks künnist käsitlev 
lähenemisviis ja artikli 7 lõikes 4 osutatud test mõttetud. Samuti oleks ebasoovitavaks 
tagajärjeks see, et finantssektorivälised vastaspooled hakkaksid vältima tehinguid 
finantsasutustega. 

Muudatusettepanek 36
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes sõlmivad kliirimiskohustuse nõuetele 
vastavad börsivälised tuletislepingud 

Kõnealust kliirimiskohustust kohaldatakse 
ka finantssektori vastaspoolte ja artikli 7 
lõikes 2 osutatud selliste 
finantssektoriväliste vastaspoolte suhtes, 
kes ületavad kliirimiskünnise ja sõlmivad 
kliirimiskohustuse nõuetele vastavad 
börsivälised tuletislepingud kolmanda riigi 
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kolmanda riigi üksustega. üksustega.

Or. en

Selgitus

Täpsustuse lisamine on vajalik teksti selgemaks muutmiseks.

Muudatusettepanek 37
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetud lõikudes osutatud 
kliirimiskohustust ei kohaldata selliste 
börsiväliste tuletislepingute suhtes, mille 
finantssektori või finantssektoriväline 
vastaspool sõlmib emaettevõtja, 
tütarettevõtja või emaettevõtja 
tütarettevõtjaga.

Or. de

Selgitus

Likviidsus- või riskijuhtimise eesmärgil tehtud kontsernisisesed tehingud tuleks vabastada 
keskse vastaspoolega kliirimise kohustusest, sest vastasel juhul puuduvad stiimulid tõhusaks 
kontsernisiseseks likviidsus- ja riskijuhtimiseks.

Muudatusettepanek 38
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eespool nimetud lõikudes sätestatut ei 
kohaldata selliste börsiväliste 
tuletislepingute suhtes, mille 
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finantsasutus või finantssektoriväline 
asutus sõlmib emaettevõtja, tütarettevõtja 
või emaettevõtja tütarettevõtjaga.

Or. de

Selgitus

Likviidsus- või riskijuhtimise eesmärgil tehtud kontsernisisesed tehingud tuleks vabastada 
keskse vastaspoolega kliirimise kohustusest, sest vastasel juhul puuduvad stiimulid tõhusaks 
kontsernisiseseks likviidsus- ja riskijuhtimiseks.

Muudatusettepanek 39
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kliirimiskohustuse jõustumise kuupäeva. b) kliirimiskohustuse jõustumise kuupäeva, 
mis ei tohi olla varasem käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast, ja 
ajavahemiku, mil vastaspoolte või 
kategooriate suhtes hakatakse kohaldama 
kliirimiskohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse tegemist viib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus läbi 
avaliku arutelu ning vajaduse korral
konsulteerib kolmandate riikide pädevate 
asutustega.

Enne otsuse tegemist viib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus läbi 
avaliku arutelu ning konsulteerib
konkreetsete turgude eest vastutavate ELi 
või kolmandate riikide pädevate asutustega.
Nende eksperdiarvamust tuleb arvesse 
võtta enne otsuse tegemist selle kohta, kas 
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konkreetse tuletisinstrumentide klassi 
suhtes tuleks kohaldada artiklis 3 
osutatud kliirimiskohustust.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Standardimissobimatuse tõttu ei 
kohaldata käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 
osutatud kliirimiskohustust eelkõige 
järgmiste tooraineturgude 
tuletisinstrumentide klasside puhul: 
– pikaajalised energiaostu ja -varustuse 
lepingud;
– paindlike mahtudega energiaostu ja -
varustuse lepingud;
– võta-või-maksa kohustusega 
energiaostu ja -varustuse lepingud; 
– lepingud, milles hind on seotud 
mittelikviidsete indeksite või mitte
igapäevaselt määratavate indeksitega.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Artiklite 3 ja 3 a kohaldamise ühtsete 
tingimuste tagamiseks võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja rakenduslike tehniliste 
standardite projektid, et teha kindlaks, kas 
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vastaspooled või börsivälised 
tuletislepingud võivad kujutada ohtu 
finantsturgude sujuvale toimimisele ja 
terviklikkusele või kogu liidu 
finantssüsteemile või selle osale. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010* artiklis 15 sätestatud korras.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus esitab kõnealused rakenduslike 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile 30. jaanuariks 2012.
* ELT: palun sisestada dokumendis PE-
CONS 42/10 sisalduva määruse number.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Omal algatusel ja konsulteerides 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga 
määrab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kindlaks 
ja teatab komisjonile nende tuletislepingute 
klassid, mis tuleks lisada avalikku 
registrisse, kuid millega seoses ei ole veel 
ükski keskne vastaspool luba saanud.

5. Omal algatusel ning konsulteerides 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga
ja konkreetsete turgude eest vastutavate 
ELi või kolmandate riikide pädevate 
asutustega määrab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kindlaks 
ja teatab komisjonile nende tuletislepingute 
klassid, mis tuleks lisada avalikku 
registrisse, kuid millega seoses ei ole veel 
ükski keskne vastaspool luba saanud.

Or. de
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Muudatusettepanek 44
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kauplemisteabehoidla ei ole 
võimeline börsivälise tuletislepingu 
andmeid säilitama, esitavad finantssektori 
vastaspooled andmed kõnealuste 
lepingupositsioonide kohta vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 48 määratud 
pädevale asutusele.

2. Kui kauplemisteabehoidla ei ole 
võimeline börsivälise tuletislepingu 
andmeid säilitama, esitavad finantssektori 
vastaspooled andmed oma börsiväliste 
tuletislepingute kohta vastavalt direktiivi 
2004/39/EÜ artiklile 48 määratud pädevale 
asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus
töötab kõnealuste reguleerivate tehniliste 
standardite projektid komisjonile
esitamiseks välja hiljemalt 30. juuniks 
2012.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus
esitab kõnealused reguleerivate tehniliste 
standardite projektid komisjonile 30. 
juuniks 2012 pärast avaliku arutelu 
läbiviimist.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute 
positsiooni, mis ületab teabekünnist, mis 

välja jäetud
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tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 3 
punktile a, teavitab ta vastavalt direktiivi 
2004/39/EÜ artiklile 48 määratud pädevat 
asutust kõnealuse positsiooni võtmise 
põhjustest.
Finantssektorivälise vastaspoole suhtes 
kohaldatakse artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
aruandluskohustust.

Or. en

Selgitus

Kliirimiskünnis on piisav alus asjakohase kliirimispoliitika kindlaks määramiseks. 
Teabekünnis oleks pigem finantssektoriväliste asutuste jaoks täiendav halduskoormus kui 
börsiväliseid tuletislepingute turge edendav nõue. 

Muudatusettepanek 47
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute
positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 
mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 
3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 
artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 
seoses kõigi kõlblike börsiväliste 
tuletislepingutega.

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute
netopositsiooni ja riskipositsiooni, mis 
ületab 90 järjestikuse päeva jooksul
kliirimiskünnist, mis tuleb kindlaks 
määrata vastavalt lõike 3 punktile b, 
kohaldatakse tema suhtes artiklis 3 
sätestatud kliirimiskohustust seoses kõigi 
kõlblike börsiväliste tuletislepingutega
ning ta peab sellest teavitama vastavalt 
direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 48 
määratud pädevat asutust.

Or. en

Selgitus

Kliirimiskünnise ületamine peaks aset leidma 90 järjestikuse päeva jooksul, enne kui 
kliirimiskohustust kohaldama hakatakse. See on vajalik vältimaks seda, et kliirimiskünnise 
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lühiaajalisel ületamisel (mis on tingitud näiteks turuhindade kõikumisest) hakatakse 
kohaldama kliirimiskohustust. Asjaomane finantssektoriväline vastaspool teavitab pädevat 
asutust sellisest kliirimiskünnise ületamisest.

Muudatusettepanek 48
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute 
positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 
mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 
3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 
artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 
seoses kõigi kõlblike börsiväliste 
tuletislepingutega.

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute 
positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 
mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 
3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 
artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 
seoses kõigi kõlblike börsiväliste 
tuletislepingutega, mis ületavad 
kliirimiskünnist ja mis ei ole vastavalt 
lõikele 4 objektiivselt mõõdetuna otseselt 
seotud äritegevusega.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute
positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 
mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 
3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 
artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 
seoses kõigi kõlblike börsiväliste 
tuletislepingutega.

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute
netopositsiooni ja riskipositsiooni, mis 
ületab 90 järjestikuse päeva jooksul
kliirimiskünnist, mis tuleb kindlaks 
määrata vastavalt lõike 3 punktile b, 
kohaldatakse tema suhtes artiklis 3 
sätestatud kliirimiskohustust seoses kõigi 
kõlblike börsiväliste tuletislepingutega.
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Or. de

Selgitus

Ei ole õigustatud jätta positsioonide arvutamisel arvesse võtmata objektiivselt mõõdetuna 
otseselt äritegevusega seotud positsioone, ent kohaldada selliste tehingute suhtes 
kliirimiskünnise ületamisel siiski kliirimiskohustust. 

Muudatusettepanek 50
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute 
positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 
mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 
3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 
artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 
seoses kõigi kõlblike börsiväliste 
tuletislepingutega.

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 
omandab börsiväliste tuletislepingute 
positsiooni nii, et keskmine positsioon
ületab 90 päeva jooksul künnist, mis tuleb 
kindlaks määrata vastavalt lõike 3 punktile 
b, kohaldatakse tema suhtes artiklis 3 
sätestatud kliirimiskohustust seoses kõigi 
kõlblike börsiväliste tuletislepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Bendt Bendtsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevuse või tresooraktsiate 
ostmisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teabekünnis; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kuidas finantssektoriväline vastaspool saab kindlaks teha, kas börsiväline 
tuletisleping on objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud selle ettevõtja äritegevusega. Tuleks 
analüüsida IAS 39-l mittepõhinevaid tuletisinstrumentide tehinguid. Analüüsi viiks läbi 
ettevõtja ise ja seda kinnitaks sõltumatu välisaudiitor. Selliste aruannete võimalikult kõrge 
kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamiseks võib järelevalveasutusele anda õiguse teostada 
pistelisi kontrolle ja esitada küsimusi, millele vastamine on ettevõtja jaoks seadusega 
kohustuslikuks muudetud.

Muudatusettepanek 53
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kriteeriumid, mille abil tehakse 
kindlaks, kas börsivälised tuletislepingud 
on objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 
finantssektorivälise vastaspoole 
äritegevusega.

Or. de
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Muudatusettepanek 54
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kriteeriumid, mille abil tehakse 
kindlaks, kas börsivälised tuletislepingud 
on objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 
finantssektorivälise vastaspoole 
äritegevusega.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, kas börsiväline tuletisleping on 
objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 
äritegevusega. Esimeses lõigus osutatud 
reguleerivate tehniliste standardite puhul 
võetakse arvesse kehtivaid õigusakte ning 
üldtunnustatud standardeid ja 
auditeerimismenetlusi. 

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kuidas finantssektoriväline vastaspool saab kindlaks teha, kas börsiväline 
tuletisleping on objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud selle ettevõtja äritegevusega. Tuleks 
analüüsida IAS 39-l mittepõhinevaid tuletisinstrumentide tehinguid. Analüüsi viiks läbi 
ettevõtja ise ja seda kinnitaks sõltumatu välisaudiitor. Selliste aruannete võimalikult kõrge 
kvaliteedi ja usaldusväärsuse tagamiseks võib järelevalveasutusele anda õiguse teostada 
pistelisi kontrolle ja esitada küsimusi, millele vastamine on ettevõtja jaoks seadusega 
kohustuslikuks muudetud.
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Muudatusettepanek 56
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste reguleerivate tehniliste 
standardite puhul võetakse arvesse 
kehtivaid õigusakte ning üldtunnustatud 
standardeid ja auditeerimismenetlusi. 

Or. de

Selgitus

Tuleks läbi viia mitte ainult IAS 39 standardeid hõlmav analüüs. Analüüsi viiks läbi ettevõtja 
ise ja seda kinnitaks sõltumatu välisaudiitor. Analüüsi võimalikult kõrge kvaliteedi 
tagamiseks peab järelevalveasutusel olema õigus teostada pistelisi kontrolle ja konsulteerida 
ettevõtjaga.

Muudatusettepanek 57
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuste reguleerivate tehniliste 
standardite puhul võetakse arvesse 
kehtivaid õigusakte ning üldtunnustatud 
standardeid ja auditeerimismenetlusi. 

Or. de

Selgitus

Tuleks läbi viia mitte ainult IAS 39 standardeid hõlmav analüüs. Analüüsi viiks läbi ettevõtja 
ise ja seda kinnitaks sõltumatu välisaudiitor. Analüüsi võimalikult kõrge kvaliteedi 
tagamiseks peab järelevalveasutusel olema õigus teostada pistelisi kontrolle ja konsulteerida 
ettevõtjaga.
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Muudatusettepanek 58
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused künnised määratakse kindlaks, 
võttes arvesse vastaspoole netopositsiooni 
summa süsteemset olulisust ja positsiooni 
tuletisinstrumentide klasside kaupa.

Kõnealused künnised määratakse kindlaks, 
võttes arvesse vastaspoole netopositsiooni 
summa süsteemset olulisust ja positsiooni
börsiväliste tuletisinstrumentide klasside 
kaupa. Börsiväliste tuletisinstrumentide 
netopositsiooni summa süsteemne olulisus 
ja riskipositsioon määratakse kindlaks 
börsiväliste tuletisinstrumentide klasside 
kaupa asjakohaste kvantitatiivsete ja 
kvalitatiivsete kriteeriumide alusel. 
Seejuures tuleb eelkõige arvesse võtta 
süsteemselt oluliste finantsasutustega 
sõlmitavate lepingute krediidiriski.

Or. de

Selgitus

Määrus peaks hõlmama põhilisi kriteeriume künniste kindlaksmääramiseks ega tohiks jätta 
seda üksnes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ülesandeks. Kliirimiskohustus peaks olema 
seotud süsteemse riski tasemega, mida finantssektorivälised finantsasutused võtavad ELi 
finantssüsteemis börsiväliste tuletislepingute sõlmimisega.

Muudatusettepanek 59
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Börsiväliste tuletisinstrumentide 
netopositsiooni summa süsteemne olulisus 
ja riskipositsioon määratakse kindlaks 
börsiväliste tuletisinstrumentide klasside 
kaupa asjakohaste kvantitatiivsete ja 
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kvalitatiivsete kriteeriumide alusel. 
Seejuures tuleb eelkõige arvesse võtta 
süsteemselt oluliste finantsasutustega 
sõlmitavate lepingute krediidiriski.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevusega.

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevusega. Eelkõige need 
tehingud, mille eesmärk on äritegevuse 
kindlustamine või optimeerimine, on 
objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 
selle vastaspoole äritegevusega.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevusega.

4. Käesolevas artiklis osutatud 
positsioonide arvutamisel ei võeta arvesse 
börsivälise vastaspoole sõlmitud 
börsiväliseid tuletislepinguid, mis on 
objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 
selle vastaspoole, emaettevõtja või 
kõnealuse vastaspoole tütarettevõtja või 
emaettevõtja teise tütarettevõtja
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äritegevusega.

Or. en

Selgitus

Finantssektorivälised ettevõtjad kasutavad kontserniriskide leevendamiseks sageli üht 
ettevõtjat. Seetõttu peaks saama kanda äririski üle kontsernisiseselt, ilma et kohaldataks 
aruandlus- ja kliirimiskohustust. Paljudel juhtudel võivad eksisteerida õiguslikud nõuded, 
milles on täpsustatud, millised kontserni ettevõtjad võivad äririskide maandamiseks kasutada 
väliseid vastaspooli. Erandeid kontsernisiseste tehingute puhul tunnustatakse ka muudes 
peamistes finantsturge käsitlevates õigusaktides (nt finantsinstrumentide turgude direktiivis).

Muudatusettepanek 62
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevusega.

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 
tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevuse turu- ja 
krediidiriski vähendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 3 lõikes 1 osutatud 
kliirimiskohustust ei kohaldata nende 
börsiväliste tuletislepingute suhtes, mille 
finantssektoriväline vastaspool on 
sõlminud enne kuupäeva, kui 
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finantssektoriväline vastaspoole suhtes 
hakatakse kohaldama nimetatud 
kliirimiskohustust. 

Or. en

Selgitus

Kui finantssektoriväline vastaspool peab kliirima kõik börsivälised tuletislepingud (kohe) 
pärast kliirimiskünnise ületamist, tähendaks see kliirimiskohustuse kohaldamist kõikide 
ettevõtjate suhtes. See koormaks ja kutsuks esile nn kliirimisšoki. Finantssektorivälise 
vastaspoole kohustusega kliirida viivitamata kõik tuletisinstrumentide portfellid kaasneksid 
märkimisväärsed likviidsusriskid.

Muudatusettepanek 64
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kliirimiskohustust kohaldatakse seni, 
kuni finantssektorivälise vastaspoole 
börsiväliste tuletislepingute 
netopositsioonid ja riskipositsioonid 
ületavad kliirimiskünnise, ning selle 
kohaldamine lõpeb siis, kui nimetatud 
netopositsioonid ja riskipositsioonid ei 
ületa kliirimiskünnist.

Or. en

Selgitus

Määruses puudub selgus kliirimise käsitluse osas. Finantssektoriväline vastaspool peaks 
kliirimiskohustusest alati vabastatud olema juhul, kui ta börsiväliste tuletislepingute 
positsioonid ei ületa või jäävad allapoole kliirimiskünnist. Vastasel juhul koheldaks erinevalt 
neid finantssektoriväliseid vastaspooli, kes ei ületa kliirimiskünnist ja neid, kes jäävad sellest 
allapoole. 
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Muudatusettepanek 65
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Finantssektori vastaspooled või artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektorivälised 
vastaspooled, kes sõlmivad börsivälise 
tuletislepingu, mida ei kliirita keskse 
vastaspoolega, tagavad operatsiooni- ja 
krediidiriski mõõtmiseks, kontrollimiseks 
ja maandamiseks vajalike menetluste ja 
korra olemasolu, sealhulgas vähemalt:

1. Finantssektori vastaspooled või artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektorivälised 
vastaspooled, kes sõlmivad börsivälise 
tuletislepingu, mida ei kliirita keskse 
vastaspoolega, tagavad operatsiooni- ja 
krediidiriski mõõtmiseks, kontrollimiseks 
ja maandamiseks vajalike menetluste ja 
korra olemasolu, sealhulgas eelkõige:

Or. de

Muudatusettepanek 66
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldamiseks hinnatakse 
kehtivate lepingute väärtust turuhinnas 
iga päev ning riskijuhtimiskorraga 
nõutakse tagatiste õigeaegset, täpset ja 
asjakohaselt eristatud vahetamist või 
asjakohase ja proportsionaalse kapitali 
hoidmist.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 67
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides a ja b sätestatud kohustusi 
kohaldatakse ainult selliste 
finantssektoriväliste finantsasutuste 
suhtes, kelle suhtes kohaldatakse 
kliirimiskohustust vastavalt artikli 7 
lõikele 2, ja ainult kliimiskohustuse 
kehtima hakkamise hetkest.

Or. de

Selgitus

Juhul kui ka finantssektori väliste asutuste puhul kehtestataks riskimaandamismeetodite nõue, 
kuigi nende suhtes ei kohaldata kliirimiskohustust, muutuks vastupidiseks põhimõte, et 
finantssektori välised asutused on kliirimiskohustusest vabastatud.

Muudatusettepanek 68
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, millega kehtestatakse 
maksimaalne aeg börsivälise 
tuletislepingu sõlmimise ja lõike 1 punktis 
a osutatud kinnitamise vahel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 69
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad 
tehnilised standardid võetakse vastu 
kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] 
artiklitega [7–7d]

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 70
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 71
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, milles täpsustatakse lõike 1 
punkti b ja lõike 1 teise lõigu täitmiseks 
vajalikud menetlused seoses tagatise ja 
kapitaliga ning nende tasemed.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 72
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt vastaspoole õiguslikust vormist 
võetakse esimeses lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid vastu 
vastavalt määruse EL…/…[EPA] 
artiklitele [7–7d], määruse 
EL…/…[EVJA] artiklitele [7–7d] või 
määruse EL…/…[EKTJA] artiklitele [7–
7d].

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 73
Hermann Winkler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
koos esitavad kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite ühise projekti 
komisjonile 30. juuniks 2012.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 74
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva jaotise sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. 
Kõnealused karistused hõlmavad vähemalt 
haldustrahve. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad eeskirjad, mida kohaldatakse 
käesoleva jaotise sätete rikkumise korral, 
ning võtavad kõik vajalikud meetmed 
nende rakendamise tagamiseks. 
Kõnealused karistused hõlmavad vähemalt 
haldustrahve. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid konsulteerivad 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega karistusi käsitlevate eeskirjade 
kehtestamisel ja kohandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et finantssektori 
ja vajaduse korral finantssektoriväliste 
vastaspoolte järelevalve eest vastutavad 
pädevad asutused avalikustavad kõik 
karistused, mis on määratud artiklite 3–8 
rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui 
selline avalikustamine ohustaks tõsiselt 
finantsturgusid või põhjustaks 
asjaosalistele ebaloomulikult suurt kahju.

2. Liikmesriigid tagavad, et finantssektori 
ja vajaduse korral finantssektoriväliste 
vastaspoolte järelevalve eest vastutavad 
pädevad asutused avalikustavad kõik 
karistused, mis on määratud artiklite 3–8 
rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui 
selline avalikustamine ohustaks tõsiselt 
finantsturgusid või põhjustaks 
asjaosalistele ebaloomulikult suurt kahju.
Liikmesriigid avaldavad korrapäraselt 
hindamisaruandeid karistusi käsitlevate 
eeskirjade tõhususe kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et pädevatel 
asutustel on oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused.

2. Iga liikmesriik tagab, et pädevatel 
asutustel on oma ülesannete täitmiseks 
vajalikud vahendid ning järelevalve- ja 
uurimisvolitused.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus või mis tahes teine asutus 
teavitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, 
kolleegiumi ja teisi asjaomaseid asutusi 
asjatult viivitamata keskse vastaspoolega 
seotud mis tahes eriolukorrast, sealhulgas 
muutustest finantsturgudel, millel võib olla 
ebasoodne mõju turulikviidsusele ja 
finantssüsteemi stabiilsusele mis tahes 
liikmesriigis, kus keskne vastaspool või 
üks tema kliirivatest liikmetest on asutatud.

Pädev asutus või mis tahes teine asutus 
teavitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, 
kolleegiumi ja teisi asjaomaseid asutusi 
asjatult viivitamata keskse vastaspoolega 
seotud mis tahes potentsiaalsest või 
tegelikust eriolukorrast, sealhulgas 
muutustest finantsturgudel, millel võib olla 
ebasoodne mõju turulikviidsusele ja 
finantssüsteemi stabiilsusele mis tahes 
liikmesriigis, kus keskne vastaspool või 
üks tema kliirivatest liikmetest on asutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Keskne vastaspool aktsepteerib kliirivate 
liikmete riskipositsiooni katmiseks üksnes 
väga likviidseid tagatisi, mille krediidi- ja 
tururisk on minimaalne. Ta teeb vajalikke 
väärtuskärpeid, mis kajastavad vara 
väärtuse võimalikku vähenemist 
ajavahemikus alates vara viimasest 
hindamisest kuni ajani, mil nad saab 
hinnanguliselt likvideerida. Ta võtab 
arvesse turuosalise kohustuste 
täitmatajätmisest tulenevat likviidsusriski 
ja teatava vara kontsentratsiooniriski, 
millest tulenevalt võidakse kehtestada 
vastuvõetav tagatis ja teha vastavad 
väärtuskärped.

1. Keskne vastaspool aktsepteerib kliirivate 
liikmete riskipositsiooni katmiseks üksnes 
väga likviidseid tagatisi, mille krediidi- ja 
tururisk on minimaalne.
Finantssektoriväliste vastaspoolte puhul 
võidakse vajaduse korral tagatisena 
aktsepteerida pangatagatisi või 
samaväärset vara. Keskne vastaspool teeb 
vajalikke väärtuskärpeid, mis kajastavad 
vara väärtuse võimalikku vähenemist 
ajavahemikus alates vara viimasest 
hindamisest kuni ajani, mil nad saab 
hinnanguliselt likvideerida. Ta võtab 
arvesse turuosalise kohustuste 
täitmatajätmisest tulenevat likviidsusriski 
ja teatava vara kontsentratsiooniriski, 
millest tulenevalt võidakse kehtestada 
vastuvõetav tagatis ja teha vastavad 
väärtuskärped.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
V jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

V jaotis välja jäetud
Koostalitluskokkulepped

Or. en

Muudatusettepanek 80
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 välja jäetud

Koostalitluskokkulepped
1. Keskne vastaspool võib sõlmida teise 
keskse vastaspoolega 
koostalitluskokkuleppe, kui artiklite 49 ja 
50 nõuded on täidetud.
2. Kui teise keskse vastaspoolega 
sõlmitakse koostalitluskokkulepe 
konkreetsele kauplemiskohale teenuste 
osutamiseks, on kesksel vastaspoolel 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
andmetele, mida ta vajab kõnealuselt 
kauplemiskohalt saadud ülesannete 
täitmiseks, ning tal on juurdepääs 
vastavale arveldussüsteemile.
3. Võimalus sõlmida 
koostalitluskokkulepe ning pääseda 
juurde andmefiidile või 
arveldussüsteemile kooskõlas lõigetega 1 
ja 2 on otseselt või kaudselt piiratud, et 
kontrollida kõnealuse lepingu või 
juurdepääsuga seotud riske.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud

Riskijuhtimine

1. Koostalitluskokkuleppeid sõlmivad 
kesksed vastaspooled peavad:
(a) töötama välja nõuetekohase korra, 
menetluse ja süsteemid, et teha tõhusalt 
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kindlaks kokkuleppest tulenevad 
täiendavad riskid ning neid jälgida ja 
juhtida, et kohustusi oleks võimalik õigel 
ajal täita;
(b) leppima kokku õigustes ja kohustustes, 
sealhulgas nende suhteid reguleeriva 
õiguse osas;
(c) tegema kindlaks krediidi- ja 
likviidsusriskid ning neid jälgima ja 
tõhusalt juhtima, nii et ühe keskse 
vastaspoole kliiriva liikme kohustuste 
täitmatajätmine ei mõjutaks 
koostalitlusvõimelist keskset vastaspoolt;
(d) tuvastama koostalitluskokkuleppest 
tulenevad võimalikud sellised sõltuvused 
ja korrelatsioonid, mis võivad mõjutada 
kliiriva liikme kontsentreerumisest 
tingitud krediidi- ja likviidsusriski ja ka 
ühendatud rahalisi vahendeid ning 
kõnealuseid tegureid jälgima ja need 
kõrvaldama.
Punkti b kohaldamisel kasutavad kesksed 
vastaspooled vajaduse korral samu oma 
vastavatesse süsteemidesse maksejuhiste 
sisestamist ja tühistamatuks muutumise 
aega käsitlevaid reegleid nagu on ette 
nähtud direktiiviga 98/26/EÜ.
Punkti c kohaldamisel kirjeldatakse 
kokkuleppe tingimustes menetlust, mida 
järgitakse kohustuste täitmatajätmise 
tagajärgedega toimetulekuks, kui üks 
koostalitluskokkuleppe sõlminud keskne 
osapool on kuulutatud kohustused 
täitmatajätnud osapooleks.
Punkti d kohaldamisel peab kesksetel 
vastaspooltel olema võimalik rangelt 
kontrollida kliiriva liikme 
kokkuleppejärgse tagatise uuesti 
tagatiseks seadmist, kui pädevad asutused 
seda lubavad. Kokkuleppes kirjeldatakse, 
kuidas kõnealused riskid on kõrvaldatud, 
võttes arvesse piisavat katet ja vajadust 
piirata edasilevimise ohtu.
2. Kui kesksete vastaspoolte 
riskijuhtimismudelid, mida nad 
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kasutatavad oma kliirivate liikmete 
riskipositsiooni ja oma vastastikuse 
riskipositsiooni katmiseks, on erinevad, 
teevad kesksed vastaspooled sellised 
erinevused kindlaks, hindavad nendega 
seotud võimalikke riske ning võtavad 
meetmeid, sealhulgas tagavad täiendavad 
rahalised vahendid, mis piiravad 
erinevuste mõju koostalitluskokkuleppele 
ning ka nende võimalikke tagajärgi seoses 
edasilevimise ohuga, ning tagavad, et 
need erinevused ei mõjuta ühegi keskse 
vastaspoole võimet toime tulla kliiriva 
liikme kohustuste täitmatajätmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Philippe Lamberts

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 50 välja jäetud
Koostalitluskokkuleppe heakskiitmine

1. Koostalitluskokkuleppe peavad 
kaasatud kesksete vastaspoolte pädevad 
asutused eelnevalt heaks kiitma. 
Kohaldatakse artikli 13 kohast menetlust.
2. Pädevad asutused kiidavad 
koostalitluskokkuleppe heaks üksnes siis, 
kui artikli 49 nõuded on täidetud ning 
kokkuleppe tingimuste kohased 
kliirimistehingute tehnilised tingimused 
võimaldavad tagada finantsturgude 
sujuva ja korrektse toimimise ning kui 
kokkulepe ei vähenda järelevalve 
tõhusust.
3. Kui pädev asutus leiab, et lõike 2 
nõuded ei ole täidetud, esitab ta 
pädevatele asutustele ja kaasatud 
kesksetele vastaspooltele kirjaliku 
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selgituse riskikaalutluste kohta. Ka 
teavitab ta Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes 
esitab arvamuse selle kohta, mil määral 
riskikaalutlused on tõesed ja annavad 
põhjust koostalitluskokkuleppe 
tagasilükkamiseks. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
arvamus tehakse kaasatud kesksetele 
vastaspooltele kättesaadavaks. Kui 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse hinnang erineb vastava pädeva 
asutuse hinnangust, kaalub kõnealune 
pädev asutus oma hinnangut uuesti, 
võttes arvesse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
arvamust.
4. Kooskõlas määruse …/… [EVJA 
määrus] artikliga 8 esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
hiljemalt 30. juunil 2012 juhised või 
soovitused, et töötada välja järjekindlad, 
tulemuslikud ja tõhusad hinnangud 
koostalitluskokkulepete tarvis.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kauplemisteabehoidla avaldab talle 
teatatud lepingutega hõlmatud iga 
tuletisinstrumentide klassi kohta 
agregeeritud positsiooni.

1. Kauplemisteabehoidla avaldab
korrapäraselt ja kergesti ligipääsetaval 
viisil talle teatatud lepingutega hõlmatud 
iga tuletisinstrumentide klassi kohta 
agregeeritud positsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samaks kuupäevaks hindab komisjon koos 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse ja asjakohaste sektorite 
ametiasutustega finantssektoriväliste 
ettevõtjate poolt börsiväliste 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute 
süsteemset olulisust.

Samaks kuupäevaks hindab komisjon koos 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse ja asjakohaste sektorite 
ametiasutustega finantssektoriväliste 
ettevõtjate poolt börsiväliste 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingute 
süsteemset olulisust ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
millele on lisatud ettepanekud selle kohta, 
kas artiklis 7 osutatud 
finantssektoriväliste ettevõtjate 
kliirimiskohustus on jätkuvalt asjakohane 
või tuleks seda muuta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse jaoks komisjoni poolt läbi viidud mõjuhinnangus ei uuritud, kas 
finantssektorivälised tööstusharud ja/või finantssektoriväliste ettevõtjate poolt börsiväliste 
tuletisinstrumentidega tehtavate tehingutega kaasnevad riskid finantssüsteemile laiemalt ning 
kas kliirimiskünnise ületamisel on seega õigustatud börsiväliste tuletisinstrumentide suhtes 
kliirimiskohustuse kohaldamine. Seetõttu peaks komisjon endiselt õigustama 
finantssektoriväliste ettevõtjate puhul kliirimiskohustuse kohaldamist börsiväliste 
tuletisinstrumentide suhtes, kui ületatakse kliirimiskünnist. 


