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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.6.2011 A7-0223/27 

Muudatusettepanek  27 

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 2 – punkt 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) „finantssektoriväline vastaspool” – 

ettevõtja, mis on asutatud liidus ning mis ei 

kuulu punktis 6 osutatud üksuste hulka; 

(7) „finantssektoriväline vastaspool” – 

volitatud ettevõtja, mis on asutatud liidus 

ning mis ei kuulu punktides 1 ega 6 

osutatud üksuste hulka ja mille puhul on 

tuletisinstrumentidega kauplemine 

objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 

äritegevuse või tresooraktsiate ostmise 

riskide maandamisega; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/28 

Muudatusettepanek  28 

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 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Tuletisinstrumentide klassiga 

kauplemine lõpetatakse, kui seda peetakse 

kliirimiskohustuse alla kuuluvaks ja kui 

ei ole enam keskset vastaspoolt, kellel on 

luba või kelle kohta on ESMA kinnitanud, 

et tal on luba seda tuletisinstrumentide 

klassi käesoleva määruse kohaselt 

kliirida, või kui ükski keskne vastaspool ei 

soovi asjaomast tuletisinstrumentide 

klassi kliirida. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida võimalust, et tuletisinstrumendi suhtes ei kehtiks 

kliirimiskohustust, kui keskne vastaspool keeldub vastavat tuletisinstrumenti kliirimast. 



 

AM\872226ET.doc  PE465.695v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.6.2011 A7-0223/29 

Muudatusettepanek  29 

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 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Esimese lõigu kohast aruandluskohustust 

täidab keskne vastaspool, kui kliiritakse 

tuletislepinguid, mille suhtes 

kohaldatakse kliirimiskohustust ja kui 

vastaspooled ei ole 

kauplemisteabehoidlale aru andnud. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 
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29.6.2011 A7-0223/30 

Muudatusettepanek  30 

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 7 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Lõikes 2 osutatud positsioonide 

arvutamisel võetakse arvesse ka 

finantssektorivälise vastaspoole sõlmitud 

börsiväliseid tuletislepinguid, mis on 

objektiivselt mõõdetuna otseselt seotud 

selle vastaspoole äritegevuse või 

tresooraktsiate ostmise riskide 

maandamisega. 

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida võimalust, et tuletisinstrumendi suhtes ei kehtiks 

kliirimiskohustust, kui keskne vastaspool keeldub vastavat tuletisinstrumenti kliirimast. 
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29.6.2011 A7-0223/31 

Muudatusettepanek  31 

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 36 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Keskne vastaspool avaldab iga nädal 

vastaspoole klasside ja klasside kaupa 

koondandmed selle kohta, kui paljud 

avatud lepingud on pikaajalised ja kui 

paljud lühiajalised, kas kauplemise 

eesmärk on riske maandada või 

spekuleerida ning milline on iga 

finantsinstrumendi klassi kohta tema 

poolt kliiritud tehingute maht.  

Or. en 

Allajoonitud sõnad erinevad majandus- ja rahanduskomisjonis hääletusel olnud tekstist. 

Selgitus 

Lisatud teksti eesmärk on tagada samasugune aruandlus nagu CFTC puhul. 
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29.6.2011 A7-0223/32 

Muudatusettepanek  32 

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 7 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 

omandab börsiväliste tuletislepingute 

positsiooni, mis ületab kliirimiskünnist, 

mis tuleb kindlaks määrata vastavalt lõike 

3 punktile b, kohaldatakse tema suhtes 

artiklis 3 sätestatud kliirimiskohustust 

seoses kõigi kõlblike börsiväliste 

tuletislepingutega. 

2. Kui finantssektoriväline vastaspool 

omandab börsiväliste tuletislepingute 

positsiooni selliselt, et libisev keskmine 

positsioon ületab 50 tööpäeva vältel või 

libisev positsioon ületab ühe päeva vältel 

kliirimiskünnist, mis tuleb kindlaks 

määrata vastavalt lõike 3 punktile b, 

kohaldatakse tema suhtes artiklis 3 

sätestatud kliirimiskohustust. 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0223/33 

Muudatusettepanek  33 

Jürgen Klute, Ilda Figueiredo 

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 1 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Et finantsturgudel kaubeldavatel 

tuletisinstrumentidel oli seetõttu, et neid 

võidakse kasutada liigseteks 

spekulatsioonideks, finantskriisi 

põhjustamisel oluline osa ning et 

äririskide maandamiseks võib kasutada 

muid vahendeid, tuleks 

tuletisinstrumendid keelata. 

Or. en 

 

 


