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Muudatusettepanek  14 

Leonardo Domenici 

fraktsiooni S&D nimel 

Werner Langen 

fraktsiooni PPE nimel 

Pascal Canfin 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 

KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Finantssektori vastaspooled esitavad 
vastavalt artiklile 51 registreeritud 

kauplemisteabehoidlale andmed iga nende 

sõlmitud börsivälise tuletislepingu kohta 
ning andmed kõigi lepingus tehtud 

muudatuste või lepingu lõpetamise kohta. 
Andmed esitatakse hiljemalt üks tööpäev 

pärast lepingu täitmist, kliirimist või 
muutmist. 

1. Kõik tuletislepingud esitatakse vastavalt 
artiklile 51 registreeritud 

kauplemisteabehoidlale. Vastaspooled 
esitavad andmed iga nende sõlmitud 

tuletislepingu kohta ning andmed kõigi 

lepingus tehtud sisuliste muudatuste ning 
lepingu uuendamise või lõpetamise kohta. 
Andmed esitatakse hiljemalt üks tööpäev 

pärast lepingu sõlmimist, muutmist, 
uuendamist või lõpetamist, välja arvatud 
juhul, kui lõike 5 alusel vastu võetud 
õigusaktides on sätestatud teisiti. Lepingu 
kokkulepitud lõpetamist või tehingu 
aegumist – erinevalt selle ennetähtaegsest 
lõpetamisest – muudatusena ei käsitleta. 
Tuletisinstrumentidega tehtud tehinguid 
käsitlev teave esitatakse hiljemalt üks 
tööpäev pärast tehingu tegemist või pärast 
sellele järgneva muudatuse tegemist. 
„Tööpäev” on sellistel juhtudel päev, mis 
on tööpäev mõlema lepinguosalise jaoks 
ning niisuguse lepingu korral, mille 
suhtes kohaldatakse keskse vastaspoolega 
kliirimist, ka asjaomase keskse 
vastaspoole jaoks. Nad peavad samuti 
säilitama viieaastase perioodi jooksul 
aruandluseks vajaliku arvestuse. 
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 Kolmandatel isikutel on lubatud teostada 
esimeses lõigus sätestatud aruandlust 
algsete vastaspoolte nimel, tingimusel et 
on tagatud, et mingeid lepinguandmeid ei 
esitata kaks korda. 

 Keskne vastaspool täidab esimese lõigu 
kohase aruandluskohustuse, kui 
kliiritakse kliirimiseks kohustatud 
tuletislepingud. Kui tuletislepingud 
kuuluvad kauplemistehingute koondamise 
protsessi, on esimese lõigu kohaste 
aruandluskohustuste täitjaks 
kauplemistehingute koondamise teenuse 
osutaja. 

 ESMA-le antakse õigus uurida, kas 
börsiväliste tuletislepingute osas on 
võimalik kehtestada tagasiulatuvat 
aruandluskohustust, kui kõnealune teave 
on järelevalveasutuste jaoks olulise 
tähtsusega. ESMA võtab oma otsuse 
tegemisel arvesse järgmisi kriteeriume: 

 a) aruande esitamise tehnilised nõuded 
(eelkõige asjaolu, kas tehingud on 
elektrooniliselt registreeritud); 

 b) aeg, mis on jäänud teostamata 
tehingute tähtajani. 

 Enne otsuse tegemist viib ESMA läbi 
avaliku arutelu turuosalistega. 

Or. en 
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Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 

KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teised üksused võivad teatada lõikes 1 
osutatud muudatusest või lepingu 
lõpetamisest algsete vastaspoolte nimel, 
tingimusel et lepinguandmeid ei esitata 
topelt. 

välja jäetud 

Or. en 
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Muudatusettepanek  16 

Sharon Bowles, Werner Langen 
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Raport A7-0223/2011 

Werner Langen 

Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 

KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 50 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(50) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 seoses 
andmetega, mida peab sisaldama Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 

esitatav teave ja register, ning seoses 

kriteeriumidega, mille alusel Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus otsustab 

järgmise üle: kliirimiskohustuslikkuse 

kriteeriumid, teabe- ja kliirimiskünnised, 

lepingu sõlmimise ja selle kinnitamise 

vaheline maksimaalne aeg, likviidsus, 

juhtimiseeskirjade minimaalne sisu, 

säilitatavad andmed, ettevõtte 

talituspidevuse kava minimaalne sisu ja 

tagatud teenused, tagatisnõuete osakaal ja 

tähtaeg, turu ekstreemsed tingimused, väga 

likviidsed tagatised ja väärtuskärped, väga 

likviidsed finantsinstrumendid ja 

kontsentreerumise piirmäärad, 

testitulemused, kauplemisteabehoidla 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Asutuse juures registreerimise andmed, 

trahvid ja kauplemisteabehoidla 

avalikustatav teave, nagu on osutatud 

käesolevas määruses. Delegeeritud 
õigusaktide kindlaksmääramisel peaks 

komisjon kasutama asjaomaste Euroopa 
järelevalveasutuste teadmisi (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa 

(50) Komisjonile tuleks delegeerida õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 ja kinnitada reguleerivaid tehnilisi 
standardeid vastavalt määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklitele 10–14 seoses 
andmetega, mida peab sisaldama ESMA-le 

esitatav teave ja register, ning seoses 

kriteeriumidega, mille alusel ESMA 

otsustab järgmise üle: 

kliirimiskohustuslikkuse kriteeriumid, 

teabe- ja kliirimiskünnised, lepingu 

sõlmimise ja selle kinnitamise vaheline 

maksimaalne aeg, likviidsus, 

juhtimiseeskirjade minimaalne sisu, 

säilitatavad andmed, ettevõtte 

talituspidevuse kava minimaalne sisu ja 

tagatud teenused, tagatisnõuete osakaal ja 

tähtaeg, turu ekstreemsed tingimused, väga 

likviidsed tagatised ja väärtuskärped, väga 

likviidsed finantsinstrumendid ja 

kontsentreerumise piirmäärad, 

testitulemused, kauplemisteabehoidla 

ESMA juures registreerimise andmed, 

trahvid ja kauplemisteabehoidla 

avalikustatav teave, nagu on osutatud 

käesolevas määruses. Delegeeritud 
õigusaktide kindlaksmääramisel peaks 

komisjon kasutama asjaomaste ESA-de 
teadmisi (ESMA, EBA ja EIOPA). Võttes 
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Pangandusjärelevalve ning Euroopa 

Kindlustus- ja Tööandjapensionide 

Järelevalve). Võttes aluseks ESMA 

kogemused väärtpaberite ja väärtpaberituru 

küsimustes, peaks tal olema keskne roll 

komisjoni nõustamisel seoses delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamisega. Vajaduse 
korral peaks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve siiski 

konsulteerima Euroopa kahe teise 
järelevalveasutusega. 

aluseks ESMA kogemused väärtpaberite ja 

väärtpaberituru küsimustes, peaks tal 

olema keskne roll komisjoni nõustamisel 

seoses delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisega. Vajaduse korral peaks 
ESMA siiski konsulteerima EBA ja 
EIOPAga. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  17 

Sharon Bowles, Werner Langen 

majandus- ja rahanduskomisjoni 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 

Põhjendus 51 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(51) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 291 sätestatakse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt vastuvõetud 
määruses eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 

käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 

kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendusvolituste teostamise 

suhtes. Kuni sellise määruse 
vastuvõtmiseni kohaldatakse edasi 
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 
1999/468/EÜ (millega kehtestatakse 
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused), välja arvatud kontrolliga 
regulatiivmenetlus, mis ei ole kohaldatav. 

(51) Selleks et tagada käesoleva määruse 
ühesugune kohaldamine, tuleks anda 
rakendusvolitused komisjonile. Nimetatud 
volitusi tuleb teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes

1
. 

 _______________ 
1  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  18 

Sharon Bowles, Werner Langen 

majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 
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Werner Langen 

Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 

KOM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ühtsed nõuded direktiivi 2004/39/EÜ I lisa 
C jao punktides 4–10 sätestatud 
börsiväliste tuletislepingute ning kesksete 
vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate 

tegevuse suhtes. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

ühtsed nõuded tuletislepingute suhtes, 
konkreetsed sätted börsiväliste 
tuletisinstrumentide turu läbipaistvuse ja 
riskijuhtimise parandamiseks ning ühtsed 
nõuded kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate tegevuse suhtes. 

 Käesoleva määruse järjepideva 
kohaldamise tagamiseks koostab ESMA 
reguleerivate tehniliste standardite 
projektid, milles kehtestatakse direktiivi 
2004/39/EÜ I lisa C jao punktide 4–10 
tõlgendamise ja kohaldamise suunised 
käesoleva määruse kohaldamiseks. 

 ESMA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile 30. juuniks 2012. 

 Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu teises lõigus osutatud reguleerivad 
tehnilised standardid kooskõlas määruse 
(EL) nr 1095/2010 artiklitega 10–14. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  19 

Sharon Bowles, Werner Langen 

majandus- ja rahanduskomisjoni 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 2 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõike 1 punkti 22 a järjepideva 
kohaldamise tagamiseks koostab ESMA 
reguleerivate tehniliste standardite 
projektid, milles määratakse 
üksikasjalikumalt kindlaks kriteeriumid, 
mida kasutatakse kolmandate riikide 
ettevõtjate liigitamisel kolmandate riikide 
kliirivateks vastaspoolteks. 

 ESMA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile 30. juuniks 2012. 

 Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14. 

Or. en 

Kui käesolev muudatusettepanek võetakse vastu, tuleb esimeses lõigus olevad sõnad 

„järjepideva kohaldamise tagamiseks” ning käesoleva muudatusettepaneku teine ja kolmas 

lõik viia sisse (kui neid ei ole veel sisse viidud) ka artikli 8 lõikesse 2, artikli 24 lõikesse 9, 

artikli 27 lõikesse 4, artikli 32 lõikesse 2, artikli 32 a lõikesse 2, artikli 37 lõike 5 

kolmandasse kuni viiendasse lõiku, artikli 46 lõikesse 4, artikli 52 lõikesse 3 ja artikli 67 

lõikesse 4. 

 



 

AM\872211ET.doc  PE465.695v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2011 A7-0223/20 

Muudatusettepanek  20 

Sharon Bowles, Werner Langen 

majandus- ja rahanduskomisjoni 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 4 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjonile delegeeritakse volitused 
võtta vastu reguleerivad tehnilised 
standardid, milles täpsustatakse järgmine: 

 

6. Käesoleva artikli järjepideva 
kohaldamise tagamiseks töötab ESMA 
välja reguleerivate tehniliste standardite 
projektid, milles täpsustatakse järgmine: 

a) andmed, mida peab sisaldama lõikes 1 

osutatud teade; 

a) andmed, mida peab sisaldama lõikes 1 

osutatud teade; 

b) lõikes 3 osutatud kriteeriumid; b) lõikes 3 osutatud kriteeriumid; 

c) andmed, mida peab sisaldama lõikes 4 

osutatud register. 

c) andmed, mida peab sisaldama lõikes 4 

osutatud register. 

Lõikes 4 osutatud andmete alusel peab 

vähemalt kliirimiskohustusega 

tuletisinstrumentide klass olema täpselt ja 

ühemõtteliselt määratletud. 

Lõikes 4 osutatud andmete alusel peab 

vähemalt kliirimiskohustusega 

tuletisinstrumentide klass olema täpselt ja 

ühemõtteliselt määratletud. 

 ESMA esitab kõnealuste reguleerivate 
tehniliste standardite projektid 
komisjonile 30. juuniks 2012. 

Esimeses lõigus osutatud reguleerivate 
tehniliste standardite projekt võetakse 
vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA 
määrus] artiklitega [7–7d]. 

Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
reguleerivad tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artiklitega 10–14. 

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

Enne otsuse tegemist vastavalt lõikele 1 
viib ESMA läbi avaliku arutelu 
turuosalistega. 

Or. en 


