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29.6.2011 A7-0223/21 

Muudatusettepanek  21 

Jürgen Klute 

fraktsiooni GUE/NGL 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 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Enne otsuse tegemist viib ESMA läbi 
turuosaliste ja turuväliste osalistega, kes 
omavad teadmisi või on huvitatud 
kõnealusest teemast, peetava avaliku 
arutelu ning võtab ühendust Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
kolmandate riikide pädevate asutustega. 
Kõnealuse arutelu kokkuvõte 
avalikustatakse ühe kuu jooksul ning 
täiendav teave avalike arutelude ja muude 
arutelude kohta tehakse kättesaadavaks 
taotluse alusel. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 

Selgitus 

Sarnaselt muudatusettepanekutega 2, 3 ja 4 tagatakse käesoleva muudatusettepanekuga, et ka 

turuvälistel osalistel – nt kodanikuühiskonnal, tarbijatel, valitsusvälistel organisatsioonidel – 

oleks juurdepääs asjaomasele teabele, nagu on sätestatud ka artikli 67 lõike 2 punktis d a. 
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Tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. ESMA määrab lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumide kohaselt omal algatusel ja 
pärast avaliku arutelu läbiviimist ning 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga 
ja vajaduse korral kolmandate riikide 
pädevate asutustega konsulteerimist 
kindlaks ja teatab komisjonile need 
tuletislepingute klassid, mida tuleks 
lugeda kliirimiskohustuse täitmise 
nõuetele vastavateks, kuid mille jaoks ei 
ole ükski keskne vastaspool veel luba 
saanud. 

 Arutelu toimub turuosaliste ja turuväliste 
osalistega, kes omavad teadmisi või on 
huvitatud kõnealusest teemast. Arutelu 
kokkuvõte avalikustatakse ühe kuu 
jooksul ning täiendav teave avalike 
arutelude ja muude arutelude kohta 
tehakse kättesaadavaks taotluse alusel. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 
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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 4 – lõige 6 – lõik 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Enne otsuse tegemist viib ESMA läbi 
turuosaliste ja turuväliste osalistega, kes 
omavad teadmisi või on huvitatud 
kõnealusest teemast, peetava avaliku 
arutelu. Kõnealuse arutelu kokkuvõte 
avalikustatakse ühe kuu jooksul ning 
täiendav teave avalike arutelude ja muude 
arutelude kohta tehakse kättesaadavaks 
taotluse alusel. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõigud 2 a (uus), 2 b (uus) ja 2 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Esimese lõigu kohast aruandluskohustust 
võib täita keskne vastaspool, kui 
kliiritakse tuletislepinguid, mille suhtes 
kohaldatakse kliirimiskohustust. 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 
turuosaliste ja turuväliste osalistega, kes 
omavad teadmisi või on huvitatud 
kõnealusest teemast, peetava avaliku 
arutelu. Kõnealuse arutelu kokkuvõte 
avalikustatakse ühe kuu jooksul ning 
täiendav teave avalike arutelude ja muude 
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arutelude kohta tehakse kättesaadavaks 
taotluse alusel. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 d) Delegeeritud õigusaktide ja 
tehniliste rakendusstandardite 
koostamisel tuleks erilist tähelepanu 
pöörata pikaajalisi hoiustamistooteid 
pakkuvate hoiuasutuste vajadustele, et 
pakkuda tarbijatele pikaajalisi 
hoiustamistooteid, ning riskidele, mis 
tulenevad nende investeeringute suurtest 
kogumitest finantssüsteemi ja ühiskonna 
jaoks. Selleks ei tohiks käesolev määrus 
põhjustada pikaajalisi hoiustamistooteid 
pakkuvatele asutustele tasakaalustamise 
kulusid ega ka kulusid maksumaksjatele. 
Kõnealuse eesmärgi saavutamise üheks 
vahendiks on proportsionaalsuse 
põhimõtte nõuetekohane kohaldamine. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 
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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 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 maksimaalselt 
kolmeks aastaks alates määruse 
jõustumisest, kuivõrd likviidse tagatise 
esitamine tekitaks vara 
konverteerimisnõuete tõttu investorile 
liigse koorma ja kui erand ei tooks endaga 
kaasa süsteemseid riske. Kui artiklis 68 
osutatud aruandes tõendatakse, et liigne 
koorem jääb selliste vastaspoolte jaoks 
ebaproportsionaalselt suureks pärast 
kõikide võimalike meetmete võtmist 
kliirimiskohustuse usaldusväärseks 
rakendamiseks, on komisjonil õigus 
lahendamata küsimuste lahendamiseks 
erandit pikendada maksimaalselt kuueks 
kuuks.  

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

Or. en 
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Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 

Selgitus 

Tagatakse, et pensionifonde saab kliirimisest vabastada teatavaks ajaks ja juhul, kui 

niisugune vabastamine ei too kaasa süsteemseid riske.  

 

 


