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 (53 a) Ühtse ja tõhusa seadusandluse 
tagamiseks ning kauplemise ja 
kauplemisjärgse tegevuse tiheda seose 
tõttu tuleks käesolev määrus viia 
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vastavusse direktiiviga 2004/39/EÜ, 
millega määratakse kindlaks asjakohased 
kauplemiskohanõuded, mis tuleb 
kehtestada kohtadel, kus tehakse 
tehinguid Euroopa turu infrastruktuuri 
määruses määratletud 
tuletisinstrumentidega. Need nõuded 
võivad hõlmata läbipaistvuse, 
juurdepääsu, korralduste täitmise, 
järelevalve, stabiilsuse ja süsteemi 
ohutuse ning muuga seotud vajalikke 
nõudeid. Kuna finantsinstrumentide 
turgude direktiivis ei käsitleta 
kaubeldavate toodete kliirimisnõudeid, 
tuleks kõigile tuletislepingutele siiski 
kohaldada artiklis 3 sätestatud 
kliirimiskohustust. 

Or. en 



 

AM\872191ET.doc  PE465.695v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.6.2011 A7-0223/4 

Muudatusettepanek  4 

Kay Swinburne 

fraktsiooni ECR nimel 
 
Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 
KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 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 või artikli 7 
lõikes 2 osutatud finantssektoriväline 
vastaspool kliirib kõik vastavalt artiklile 4 
kliirimiskõlblikud tuletislepingud, mis 
sõlmitakse teiste finantssektori 
vastaspooltega või artikli 7 lõikes 2 
osutatud finantssektoriväliste 
vastaspooltega artikli 4 lõikes 4 osutatud 
registrisse kantud kesksete vastaspoolte 
kaudu. 

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 esimeses 
lõigus osutatud finantssektoriväliste 
vastaspoolte suhtes, kes sõlmivad 
kliirimiskohustuse nõuetele vastavad 
tuletislepingud kolmandate riikide 
kliirivate vastaspooltega. 

 Tuletislepingud, mis on sõlmitud enne 
kuupäeva, mil kliirimiskohustus selle 
tuletisinstrumentide klassi osas jõustub, 
on kliirimiskohustusest vabastatud. 

 Kõnealust kliirimiskohustust 
kohaldatakse kõigile börsivälistele 
tuletislepingutele, mis on artikli 4 lõike 2 
punkti a kohase ESMA otsuse järgi loetud 
kliirimiskohustuse täitmise nõuetele 
vastavateks. 
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