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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 591/2014,
3. juuni 2014,
millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL)
nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte
vastu olevate nõuete puhul
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja inves
teerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti
selle artikli 497 lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks et hoida ära häireid rahvusvahelistel finantsturgudel ning mitte karistada krediidiasutusi ja investeerimisü
hinguid rangemate omavahendite nõuete kehtestamise teel olemasolevale kesksele vastaspoolele nõuetele vastava
keskse vastaspoolena tegutsemiseks loa andmise või sellena tunnustamise protsessi ajal, on määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 497 lõigetega 1 ja 2 ette nähtud üleminekuperiood, mille jooksul käsitatakse kõiki keskseid
vastaspooli, kellega liidus asutatud krediidiasutused ja investeerimisühingud kliirivad tehinguid, nõuetele vastavate
kesksete vastaspooltena.

(2)

Määrusega (EL) nr 575/2013 muudeti ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 (2) seoses
teatavate sisenditega, mida kasutatakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute omavahendite nõuete arvutami
seks kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul. Sellest tulenevalt on määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89
lõikega 5a ette nähtud, et kesksed vastaspooled edastavad piiratud aja jooksul teavet nende kliirivatelt liikmetelt
saadud alustamise tagatise kogusumma kohta. Kõnealune üleminekuperiood vastab määruse (EL) nr 575/2013 ar
tiklis 497 sätestatud üleminekuperioodile.

(3)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigetes 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a esimeses
ja teises lõigus sätestatud üleminekuperioodid lõpevad 15. juunil 2014.

(4)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõikega 3 on antud komisjonile õigus võtta vastu rakendusakt, et pikendada
erakorralises olukorras üleminekuperioodi kuue kuu võrra. Kõnealust ajapikendust tuleks kohaldada ka
määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõikes 5a sätestatud tähtaegade suhtes.

(5)

Kuna kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise või nende tunnustamise protsessid on veel käimas, tuleks
pikendada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigetes 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a
esimeses ja teises lõigus sätestatud üleminekuperioode kuue kuu võrra, st 15. detsembrini 2014.

(6)

Kui üleminekuperioode ei pikendata, suureneksid liidus asutatud krediidiasutuste ja investeerimisühingute (või
nende väljaspool liitu asutatud tütarettevõtjate) omavahendite nõuded märkimisväärselt selliste kesksete vastas
poolte vastu olevate nõuete puhul, kellele ei ole tegevusluba veel antud või keda ei ole veel tunnustatud. Kuigi
selline suurenemine võib olla üksnes ajutine, võib see tingida nende loobumise otsesest osalemisest kõnealustes
kesksetes vastaspooltes ja seega põhjustada häireid turgudel, kus kõnealused kesksed vastaspooled tegutsevad.

(7)

Käesolev määrus peaks jõustuma enne 16. juunit 2014, et tagada kehtivate üleminekuperioodide pikendamine
enne nende lõppemist. Hilisem jõustumine võib põhjustada häireid kesksetele vastaspooltele, turgudele, kus nad
tegutsevad, ning krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kellel on kõnealuste kesksete vastaspoolte vastu
nõuded.

(1) ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte
ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).
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Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa panganduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 497 lõigetes 1 ja 2 ning määruse (EL) nr 648/2012 artikli 89 lõike 5a esimeses ja teises
lõigus osutatud vastavaid 15-kuulisi perioode pikendatakse kuue kuu võrra.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 3. juuni 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

