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Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. detsembri 
2018. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust 
(EL) 2015/2205, komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/592 ja komisjoni 
delegeeritud määrust (EL) 2016/1178, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012, teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse 
jõustumise kuupäeva osas
(C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2018)09122),

– võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2018. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa 
Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 4. veebruari 2019. aasta kirja 
komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

– võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2018. aasta teatist „Valmistumine 
Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019: komisjoni 
erandolukorra tegevuskava rakendamine“ (COM(2018)0890),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust 
(EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta1, eriti selle artikli 5 lõiget 2 ja artikli 82 lõiget 6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse 
(EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)2 artiklit 13,

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt 8. novembril 2018. aastal 
määruse (EL) nr 648/2012 artikli 5 lõike 2 alusel esitatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõu selliste lepingute uuendamise kohta, mille suhtes kliiringukohustus ei 
ole veel jõustunud,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A. arvestades, et see delegeeritud õigusakt sisaldab olulisi eeskirju tehingute kohta, mis on 
sõlmitud Ühendkuningriigis asutatud vastaspoole ja EL 27s asutatud vastaspoole vahel, 

1 ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
2 ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
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ning see on osa erandolukorra meetmete paketist, mis on ette nähtud juhuks, kui Brexit 
toimub ilma kokkuleppeta;

B. arvestades, et Euroopa Parlament nõustub sellega, kuivõrd oluline on, et pädevad 
asutused ja finantsturud kohaldaksid piiratud ajavahemikul (12 kuud) teatavatele 
uuendamisest tulenevatele tehingutele erandit, kui Ühendkuningriigis asutatud 
vastaspool muutub EL 27s asutatud vastaspooleks;

C. arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetud regulatiivsed tehnilised 
standardid ei ole Euroopa järelevalveasutuste poolt esitatud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõuga samad, kuna komisjon tegi eelnõusse muudatusi, ning on ühtlasi 
seisukohal, et parlamendil on regulatiivsetele tehnilistele standarditele vastuväidete 
esitamiseks aega kolm kuud (kontrolliperiood); arvestades, et parlament nõuab 
tungivalt, et komisjon märgiks ühekuulise kontrolliperioodi ainult juhul, kui komisjon 
on Euroopa järelevalveasutuste eelnõud vastu võtnud ilma muudatusteta, st kui eelnõu 
ja vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid on samad;

1. teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.


