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LÜHISELGITUS

Finantsinstrumente puudutava reguleerimise laiendamine ja tegevuse kooskõlastamine 
peamiste rahvusvaheliste partneritega on kriisijärgsel ajal väga oluline protsess. EL 
keskendub õigusega finantsturgude stabiilsuse ja läbipaistvuse suurendamisele.

Samal ajal tuleks olla teadlik sellest, et finantsinstrumente ja finantsturge kasutavad väga tihti 
finantssektorivälised ettevõtted. Seda tuleb väga tihti ette kaubaettevõtete ja energiasektori 
ettevõtete puhul, kus sellised instrumendid on seotud alusvaraks olevate kaupadega. Teised 
kasutavad finantsinstrumente riskide maandamiseks või muudel ettevõtte finantsjuhtimise 
eesmärkidel.

Reguleerimine peaks olema mõõdukas. Kui liiga vähene reguleerimine põhjustab tururiske, 
siis ülereguleerimise tulemuseks on kulutuste suurenemine ning mõnel juhul kõrgemad 
hinnad lõpptarbija jaoks. See ei oleks toidukaupade ja energiatoodete valdkonnas soovitav 
tulemus. Suurem reguleerimine vähendaks ka mõnede väiksemate turul tegutsevate ettevõtete 
vastupanuvõimet konkurentidele, kes suudavad lisakulutusi katta. Lisaks on süsteemne risk 
minimaalne, kui finantsinstrumentide tagatiseks on alusvaraks olevad kaubad.

Pidades silmas vajadust keskenduda börsiväliste tuletisinstrumentide tõttu tekkida võiva 
süsteemse riski vähendamisele, soovitab arvamuse koostaja täiustada finantssektoriväliste 
ettevõtetega seotud sätteid, et tagada nende börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemise 
asjakohane reguleerimine ning leevendada reguleerivate asutuste ja ettevõtlussektori 
halduskoormust.

Muudatusettepanekute eesmärgiks on:

• muuta mõned määratlused selgemaks;

• lihtsustada mõnda menetlust;

• aidata vältida „kliirimisšokki” ja teisi ettevõtetele seatavaid ebaõiglasi kohustusi;

• teha ettepanek kaotada teabekünnis, pidades silmas, et kliirimiskünnis pakub piisava 
tagatise;

• võtta kasutusele kooskõlastatumad ja arusaadavamad kriteeriumid reguleerimisotsuste 
kohta;

• selgitada menetlust, millega liigitatakse börsivälised tuletisinstrumendid ja 
vastaspooled kliirimiseks kõlblikuks või mittekõlblikuks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Vajaduse korral kohaldatakse 
finantssektori vastaspoolte suhtes kehtivaid 
eeskirju ka finantssektoriväliste 
vastaspoolte suhtes. On teada, et 
finantssektorivälised vastaspooled 
kasutavad börsiväliseid lepinguid, et katta 
äririske, mis on otseselt seotud nende 
äritegevusega. Kui määratakse kindlaks, 
kas finantssektorivälise vastaspoole suhtes 
peaks kohaldama kliirimiskohustust, tuleks 
arvesse võtta börsiväliste 
tuletisinstrumentide kasutamise eesmärki 
ning tema kõnealuste instrumentide 
positsiooni suurust. Kliirimiskohustuse 
künnise määramisel peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
konsulteerima kõigi asjaomaste asutustega 
(nt kaubaturgude eest vastutatavate 
reguleerivate asutustega), et tagada vastava 
sektori eripära täielik arvessevõtmine. 
Peale selle hindab komisjon 31. 
detsembriks 2013 finantssektoriväliste 
ettevõtete börsiväliste 
tuletisinstrumentidega tehtud tehingute 
süsteemset olulisust eri sektorites, 
sealhulgas energiasektoris.

(16) Vajaduse korral kohaldatakse 
finantssektori vastaspoolte suhtes kehtivaid 
eeskirju ka finantssektoriväliste 
vastaspoolte suhtes. On teada, et 
finantssektorivälised vastaspooled 
kasutavad börsiväliseid lepinguid, et katta 
äririske, mis on otseselt seotud nende 
äritegevusega. Kui määratakse kindlaks, 
kas finantssektorivälise vastaspoole suhtes 
peaks kohaldama kliirimiskohustust, tuleks 
arvesse võtta börsiväliste 
tuletisinstrumentide kasutamise eesmärki 
ning tema kõnealuste instrumentide 
positsiooni suurust. Kliirimiskohustuse 
künnise määramisel peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
konsulteerima kõigi asjaomaste asutustega 
ja sidusrühmadega (nt kaubaturgude ja 
energiasektori eest vastutatavate 
reguleerivate asutustega), et tagada vastava 
sektori eripära täielik arvessevõtmine. 
Peale selle hindab komisjon 31. 
detsembriks 2013 finantssektoriväliste 
ettevõtete börsiväliste 
tuletisinstrumentidega tehtud tehingute 
süsteemset olulisust eri sektorites, 
sealhulgas energiasektoris.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) „tuletisinstrumentide klass” – rida 
börsiväliseid tuletislepinguid, millel on

4) „tuletisinstrumentide klass” – rida 
tuletislepinguid, millel on ühised olulised 
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ühised olulised tunnused; tunnused;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „börsivälised tuletisinstrumendid” –
tuletislepingud, millega ei tehta tehinguid 
reguleeritud turul, nagu on määratletud 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktis 14;

5) „börsivälised tuletisinstrumendid” –
tuletislepingud, millega ei tehta tehinguid 
reguleeritud turul, nagu on määratletud 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktis 14, või kolmanda riigi turul, mida 
peetakse samaväärseks reguleeritud 
turuga vastavalt nimetatud direktiivi 
artikli 19 lõikele 6;

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) „finantssektori vastaspool” – direktiivis
2004/39/EÜ sätestatud
investeerimisühingud, direktiivis
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 73/239/EMÜ määratletud 
kindlustusseltsid [edaspidi 
kindlustusandjad], direktiivis 2002/83/EÜ 
määratletud elukindlustusseltsid [edaspidi 
elukindlustusandjad], direktiivis
2005/68/EÜ määratletud 
edasikindlustusseltsid [edaspidi 
edasikindlustusandjad], direktiivis
2009/65/EÜ määratletud vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks 
investeeringuks loodud ettevõtjad

6) „finantssektori vastaspool” – Euroopa 
Liidus loodud ettevõtja, mis on direktiivi
2004/39/EÜ kohaselt tegevusloaga
investeerimisühing, direktiivi 2006/48/EÜ 
kohaselt tegevusloaga krediidiasutus, 
direktiivi 73/239/EMÜ kohaselt 
tegevusloaga kindlustusselts [edaspidi 
kindlustusandjad], direktiivi 2002/83/EÜ 
kohaselt tegevusloaga elukindlustusselts
[edaspidi elukindlustusandjad], direktiivi
2005/68/EÜ kohaselt tegevusloaga 
edasikindlustusselts [edaspidi 
edasikindlustusandjad], direktiivi
2009/65/EÜ kohaselt tegevusloaga
ettevõtja, millel on luba ühiseks 
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(eurofondid), direktiivis 2003/41/EÜ
määratletud tööandjapensioni 
kogumisasutused ning direktiivis 
2010/.../EL määratletud alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejad;

investeeringuks vabalt võõrandatavatesse 
väärtpaberitesse (eurofondid), 
tööandjapensioni kogumisasutused, millele 
kehtivad direktiivis 2003/41/EÜ esitatud 
nõuded, ning alternatiivne
investeerimisfond direktiivi 2010/.../EL 
tähenduses, mis on ELi alternatiivne 
investeerimisfond, mida valitseb ELi 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja;

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus on 
tunnustanud kolmandas riigis loodud 
keskset vastaspoolt kooskõlas artikliga 23, 
teavitab kolmanda riigi asjaomane 
järelevalveasutus artikli 23 lõikes 4 
nimetatud koostöölepinguid rakendades 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust tuletislepingute klassidest, mille 
puhul on nimetatud kesksele 
vastaspoolele antud õigus osutada 
kliirimisteenuseid liidus loodud 
kliirivatele liikmetele või klientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
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Asutus saadab kuue kuu jooksul alates 
lõikes 1 osutatud teate ja taotluse saamist 
taotluse esitanud pädevale asutusele 
otsuse, märkides selles järgmise teabe:

Asutus teeb kuue kuu jooksul alates lõikes 
1 osutatud teate ja taotluse ning lõike 1 
punktis a osutatud teabe saamist otsuse
järgmistes punktides:

a) kas kõnealune tuletisinstrumentide klass 
vastab artikli 3 alusel kliirimiskohustuse 
täitmise nõuetele;

a) kas kõnealune tuletisinstrumentide klass 
vastab artikli 3 alusel kliirimiskohustuse 
täitmise nõuetele;

b) kliirimiskohustuse jõustumise 
kuupäeva.

b) kliirimiskohustuse jõustumise 
kuupäevad, kaasa arvatud ajavahemik, 
mille jooksul kliirimiskohustus 
vastaspooltele või vastaspoolte 
kategooriatele kehtima hakkab.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse otsus põhineb järgmistel 
kriteeriumidel: 

3. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse otsus põhineb lõike 2 punkti a 
kohaselt järgmistel kriteeriumidel:

a) finantssüsteemis süsteemse riski 
vähendamine;

a) finantssüsteemis süsteemse riski 
vähendamine;

a a) mõju vastaspoole krediidiriski 
tasemele turul asjaomase 
tuletisinstrumendiklassi raames ja 
tuletisinstrumentide klasside vahel, mis 
tuleneb asjaomasele tuletislepingute 
klassile kohustuse kehtestamisest;

b) lepingute likviidsus; b) asjaomaste tuletislepingute klassi maht 
ja likviidsus;

c) hinnateabe kättesaadavus; c) hinnateabe kättesaadavus asjaomases 
tuletislepingute klassis;

d) keskse vastaspoole võime tulla toime 
lepingute mahuga;

d) keskse vastaspoole võime pakkuda 
tooteid, mis võtavad arvesse kõigi 
vajadusi, kaasa arvatud väiksemate 
turuosaliste, nagu väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate omi;

e) kliendikaitse tase, mida keskne e) rohkem kui ühe keskse vastaspoole 
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vastaspool pakub. võime pakkuda kliirimisteenuseid 
asjaomases tuletislepingute klassis;
e a) kliirimise kulu turuosalistele, eriti 
finantssektoriväliste vastaspoolte puhul, 
ja majandusele tervikuna;
e b) alusvaraks olevate füüsiliste toodete 
iseloomustus.

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 vajaduse korral 
konsulteerib kolmandate riikide 
järelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse otsus, mis on osutatud lõike 2 
punktis b, põhineb järgmistel 
kriteeriumidel:
a) asjaomaste tuletislepingute klassi 
oodatav maht;
b) asjaomaste kesksete vastaspoolte võime 
tulla toime oodatava mahuga ning juhtida 
asjaomaste tuletislepingute klassi 
kliirimisest tulenevat riski;
c) asjaomase tuletislepingute klassi turul 
tegutsevate ja oodatavalt tegutsevate 
vastaspoolte liik ja arv;
d) ajavahemik, mida vastaspool, kellele 
kehtib kliirimiskohustus, vajab, et 
korraldada oma tuletislepingute kliirimine 
keskse vastaspoole kaudu;
e) nende vastaspoolte riskijuhtimis-, 
õigus- ja tegutsemisvõime, kes tegutsevad 
asjaomase tuletislepingute klassi turul 
ning keda vastavalt artiklile 3 seob 
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kliirimiskohustus;
f) asjaomase tuletislepingute klassi 
omavaheline seotus finantsturgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 10

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 
töötab kõnealuste reguleerivate tehniliste 
standardite projektid pärast avalikku 
konsulteerimist komisjonile esitamiseks 
välja hiljemalt 30. juuniks 2012.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konsulteerides Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja teiste asjaomaste 
asutustega esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
kõnealuste regulatiivsete standardite 
projektid komisjonile hiljemalt 30. juunis 
2012.

Konsulteerides Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja teiste asjaomaste 
asutustega ning pärast avalikku 
konsulteerimist esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
kõnealuste regulatiivsete standardite 
projektid komisjonile hiljemalt 30. juunis 
2012.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kliirimiskohustus kestab seni, kuni 
finantssektorivälise vastaspoole 
börsiväliste tuletislepingute 
netopositsioonid ja riskipositsioonid 
ületavad kliirimiskünnise, ning lõpeb siis, 
kui nimetatud netopositsioonid ja 
riskipositsioonid ei ületa kliirimiskünnist.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 2 osutatud positsioonide 
arvutamisel ei võeta arvesse börsivälise 
vastaspoole sõlmitud börsiväliseid 

välja jäetud
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tuletislepinguid, mis on objektiivselt 
mõõdetuna otseselt seotud selle 
vastaspoole äritegevusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Konsulteerides Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga 
vaatab Komisjon korrapäraselt läbi lõike 3 
kohased künnised ning muudab neid
vajaduse korral.

5. Konsulteerides Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa 
Pangandusjärelevalve, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja teiste 
asjaomaste asutustega vaatab Komisjon 
korrapäraselt läbi lõike 3 kohased 
künnised ning muudab neidvajaduse korral
kooskõlas käesoleva lõikega.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võimaluse korral elektroonilised 
vahendid, et tagada börsiväliste 
tuletislepingute tingimuste õigeaegne 
kinnitamine;

a) välja arvatud siis, kui puudub 
järjepidevus eelnevate heade 
arveldusosakonna tavadega kindlal 
tuletisinstrumentide turul või kui teatud 
finantssektorivälisel lepinguosalisel tekib 
liiga suur koormus, elektroonilised 
vahendid, et tagada börsiväliste 
tuletislepingute tingimuste õigeaegne 
kinnitamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 16

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punktide a ja b kohased 
kohustused ei kehti börsivälistele 
tuletislepingutele, mille 
finantssektoriväline vastaspool sõlmis 
enne kuupäeva, mil nimetatud 
finantssektorivälisele vastaspoolele 
hakkab kehtima kliirimiskohustus 
vastavalt artikli 7 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste 

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

standardite projekti komisjonile 30. juuniks 
2012, pärast avalikku konsulteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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.

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, pärast 
avalikku konsulteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 ja 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.
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