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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 59 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Otsuste läbivaatamine Euroopa Kohtus Otsuste läbivaatamine Euroopa Kohtus 

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi 

vaadata otsused, millega komisjon on 
määranud trahvid või perioodilised 

karistusmaksed. Euroopa Kohus võib 

määratud trahvi või perioodilise 

karistusmakse tühistada, seda vähendada 

või suurendada. 

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi 

vaadata otsused, millega Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus on 
määranud trahvid või perioodilised 

karistusmaksed. Euroopa Kohus võib 

määratud trahvi või perioodilise 

karistusmakse tühistada, seda vähendada 

või suurendada. 

Or. en
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Artikkel 1 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Täiendavad erandid käesolevast 
määrusest nõuavad Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu seadusandliku ettepaneku 
vastuvõtmist, mis põhineb 
rahvusvahelistel standarditel ja 
samaväärsetel liidu sektoripõhistel 
eeskirjadel. 

Or. en 

Selgitus 

Nõue koostada täiesti uus määrus võib olla tarbetult koormav, kuna sellel määrusel on 
olemas seostus teistega, näiteks finantsinstrumentide turgude direktiiviga, mis on kavas üle 
vaadata, ning kus on näiteks olemas määratlus börsiväline. (Üksnes allajoonitud sõnad 
erinevad majandus- ja rahanduskomisjoni vastuvõetud tekstist). 
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Artikkel 71 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Tuletislepingud, mis objektiivselt 
mõõdetuna vähendavad riske, mis on 
otseselt seotud direktiivi 2003/41/EÜ 
kohase pensioniskeemi või liikmesriigi 
õiguses tunnustatava 
pensionikavandamise skeemi 
investeeringute maksevõimega, 
vabastatakse artiklis 3 sätestatud 
kliirimiskohustusest kolmeks aastaks 
alates määruse jõustumisest, kuivõrd 
likviidse tagatise esitamine tekitaks vara 
konverteerimisnõuete tõttu investorile 
liigse koorma. Kui artiklis 68 osutatud 
aruandes tõendatakse, et liigne koorem 
jääb selliste vastaspoolte jaoks 
ebaproportsionaalselt suureks, pikendab 
komisjon lahenduseta küsimuste 
lahendamiseks erandit.  

 See erand ei mõjuta artikli 6 kohast 
aruandluskohustust ega artikli 8 lõike 1 b 
kohaseid riskimaandamismeetoditega 
seotud kohustusi. 

Or. en 

Selgitus 

Kui kesksed vastaspooled ei ole töötanud välja mehhanisme tagatisväärtuste teiste vormide 
tunnustamiseks, ei tohiks pensionifonde sundida kliirima vastaspooltega ning erandit tuleks 
pikendada. (Üksnes allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjoni 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 c) Valuutaturgu iseloomustavad 
andmed (tehingute maht päevas, 
valuutapaarid, kolmandate riikide 
tehingute osatähtsus, jõuliste 
olemasolevate mehhanismide kaudu 
käsitletud arveldusrisk) nõuavad 
asjakohast korda, mis tugineks eelkõige 
eelneval rahvusvahelisel lähenemisel ja 
asjaomase infrastruktuuri vastastikusel 
tunnustamisel. Seoses sellega peaks 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Amet 
kaaluma välisvaluuta vahetustehingutele 
ja tähtpäevatehingutele erandi tegemist 
ning nende vabastamist 
kliirimiskohustusest ja 
marginaalinõuetest keskse vastaspoole 
poolt kliirimata tuletislepingutele. 

Or. en 

Selgitus 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel palutakse kaaluda erandi tegemist välisvaluuta 
vahetustehingutele ja tähtpäevatehingutele. Kui nimetatud tehingute puhul kehtiks artikkel 8, 
kohaldataks nende suhtes ikka veel marginaalinõudeid, mille kohaselt ei oleks valuuta 
riskimaandamine kindlustatud aktsiaklasside ja jaotatud haldusmandaatide puhul lubatud. 
Taas on arveldusrisk juba CLS pankade kaudu välisvaluutatehingutega kaetud. 

 

 


