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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/78/EL,
24. november 2010,
millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ,
2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(2)

Mitmetes enne finantskriisi ja selle ajal esitatud resolutsioo
nides on Euroopa Parlament kutsunud üles liikuma integ
reerituma Euroopa järelevalve suunas, et tagada tõeliselt
võrdsed võimalused kõikidele tegutsejatele liidu tasandil
ning kajastada suurenevat finantsturgude integreerumist
liidus (13. aprilli 2000. aasta resolutsioonis komisjoni tea
tise „Finantsturgude raamistiku rakendamine: tegevuskava”
kohta, 21. novembri 2002. aasta resolutsioonis usaldata
vusnormatiivide täitmise järelevalve kohta Euroopa Liidus,
11. juuli 2007. aasta resolutsioonis valge raamatu: finants
teenuste poliitika (2005–2010) kohta, 23. septembri 2008.
aasta resolutsioonis koos soovitustega riskifondide ja era
kapitali investeerimisfondide kohta komisjonile ja 9. ok
toobri 2008. aasta resolutsioonis, millega esitatakse
soovitused komisjonile Lamfalussy protsessi järelmeetme
te kohta: edaspidine järelevalvestruktuur, 22. aprilli 2009.
aasta seisukohas muudetud ettepaneku kohta võtta vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja
edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Sol
vency II) ja 23. aprilli 2009. aasta seisukohas ettepaneku
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
reitinguagentuuride kohta).

(3)

2008. aasta novembris tegi komisjon kõrgetasemelisele
töörühmale, mida juhtis Jacques de Larosière’i, ülesandeks
koostada soovitused selle kohta, kuidas tugevdada Euroo
pa järelevalvekorda nii, et kodanike huvid oleks paremini
kaitstud ning usaldus finantssüsteemi taastuks. Oma
25. veebruaril 2009. aastal esitatud lõpparuandes (de
Larosière’i aruanne) soovitas kõrgetasemeline töörühm, et
tulevaste finantskriiside ohu ja nende võimaliku mõju vä
hendamiseks tuleb tõhustada järelevalveraamistikku. Töö
rühm soovitas reformida liidu finantssektori järelevalve
struktuuri. De Larosière’i aruanne soovitas ka luua Euroo
pa Finantsjärelevalve Süsteem, kuhu kuuluvad kolm Euroo
pa järelevalveasutust (üks pangandussektoris, üks
väärtpaberisektoris ning üks kindlustus- ja tööandjapensio
nide sektoris) ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artik
lit 50, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

2007. ja 2008. aasta finantskriisi tulemusel on ilmsiks tul
nud finantsjärelevalve olulised puudused üksikjuhtudel ja
finantssüsteemis üldiselt. Riiklikul alusel loodud järeleval
vemudelid jäävad maha finantssektori globaliseerumisest
ning Euroopa integreeritud ja omavahel ühendatud fi
nantsturgudest, kus paljud finantseerimisasutused tegutse
vad piiriüleselt. Kriis tõi esile puudused liikmesriikide
pädevate asutuste vahelises koostöös, koordineerimises, lii
du õiguse ühtses kohaldamises ja usalduses.

(1) 18. märtsi 2010. aasta arvamus (ELT C 87, 1.4.2010, lk 1).
(2) 18. märtsi 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldama
ta).
(3) Euroopa Parlamendi 22. septembri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Lii
du Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. novembri 2010. aasta ot
sus.
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(5)
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Komisjon tegi 4. märtsi 2009. aasta teatises „Euroopa ma
janduse elavdamine” ettepaneku koostada sellise õigusakti
eelnõu, millega luuakse Euroopa Finantsjärelevalve Süs
teem, ning esitas 27. mai 2009. aasta teatises „Euroopa
finantsjärelevalve” üksikasjalikumalt sellise uue järelevalve
raamistiku võimaliku struktuuri.

Euroopa Ülemkogu soovitas oma järeldustes, mis tehti pä
rast 18. ja 19. juuni 2009. aasta kohtumist, et tuleks luua
kolmest uuest Euroopa järelevalveasutusest koosnev
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem. Kõnealuse süsteemi
eesmärk oleks parandada liikmesriikide järelevalvekorra
kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste kontsernide jä
relevalvet ning kehtestada ühtne Euroopa eeskirjade
kogumik, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantseeri
misasutuste suhtes. Ülemkogu rõhutas, et Euroopa järele
valveasutustel peaks olema õigus teostada järelevalvet ka
reitinguagentuuride üle, ja kutsus komisjoni üles esitama
konkreetseid ettepanekuid Euroopa Finantsjärelevalve Süs
teemi rolli kohta kriisiolukordades.

(6)

Komisjon võttis 23. septembril 2009. aastal vastu kolme
määruse ettepanekud, millega luuakse Euroopa Finantsjä
Süsteem,
sealhulgas
kolm
Euroopa
relevalve
järelevalveasutust.

(7)

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi tõhusaks toimimiseks
tuleb teha muudatusi kolme Euroopa järelevalveasutuse te
gevusvaldkonda reguleerivates liidu õigusaktides. Sellised
muudatused hõlmavad Euroopa järelevalveasutuste teata
vate volituste ulatuse kindlaksmääramist, teatavate liidu
õigusaktides kehtestatud volituste integreerimist ning
muudatusi Euroopa järelevalveasutuste sujuva ja tõhusa
toimimise tagamiseks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi
raames.

(8)

Koos kolme Euroopa järelevalveasutuse asutamisega tuleks
välja töötada ka ühtsete eeskirjade kogumik, millega taga
takse eeskirjade järjekindel ühtlustamine ja ühtne kohalda
mine ja seega soodustatakse siseturu toimimist.

(9)

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi asutamist käsitlevates
määrustes on sätestatud, et asjakohaste õigusaktidega
konkreetselt ette nähtud valdkondades võivad Euroopa jä
relevalveasutused välja töötada tehniliste standardite ka
vandeid, mis esitatakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingu (ELi toimimise leping) artiklitele 290 ja 291 komis
jonile delegeeritud õigusaktide või rakendusaktidega vas
tuvõtmiseks. Käesolevas direktiivis tuleks kindlaks määrata
esimene hulk selliseid valdkondi ning see ei tohiks takista
da muude valdkondade lisamist tulevikus.

(10)

Asjakohaste õigusaktidega tuleks kindlaks määrata vald
konnad, kus Euroopa järelevalveasutusi volitatakse tehni
liste standardite kavandeid välja töötama, ning nende
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vastuvõtmise kord. Asjaomastes õigusaktides tuleks dele
geeritud aktide puhul sätestada ELi toimimise lepingu ar
tiklis 290 kirjeldatud elemendid, tingimused ja
spetsifikaadid.

(11)

Tehniliste standardite valdkondade kindlaksmääramisel tu
leks järgida asjakohast tasakaalu, st ühtsete eeskirjade keh
testamisel tuleks vältida määruse kohaldamise ja
jõustamise põhjendamatult keeruliseks muutmist. Valida
tuleks ainult valdkonnad, kus ühtsed tehnilised eeskirjad
aitaksid oluliselt ja tulemuslikult kaasa asjaomaste õigus
aktide eesmärkide saavutamisele, tagades samal ajal, et po
liitilised otsused võtavad vastu Euroopa Parlament,
nõukogu ja komisjon vastavalt tavapärasele menetlusele.

(12)

Tehnilistes standardites tuleks käsitleda sisuliselt tehnilisi
küsimusi, mille väljatöötamiseks on vaja järelevalveeksper
tide erialateadmisi. Delegeeritud õigusaktidena vastu võe
tavate tehniliste standarditega tuleks arendada edasi,
täpsustada ja kindlaks määrata Euroopa Parlamendi ja nõu
kogu vastuvõetud alusaktides sätestatud eeskirjade järje
kindla ühtlustamise tingimused, mis täiendavad või
muudavad õigusakti teatavaid vähem tähtsaid sätteid. Ra
kendusaktidena vastu võetud tehniliste standarditega tuleks
kehtestada tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusakti
de ühetaoliseks kohaldamiseks. Tehnilised standardid ei to
hiks hõlmata poliitilisi valikuid.

(13)

Regulatiivsete tehniliste standardite puhul on asjakohane
kehtestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri
2010. aasta määruses (EL) nr 1093/2010, millega asutatak
se Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve), (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri
2010. aasta määruses (EL) nr 1094/2010, millega asutatak
se Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionidejärelevalve), (2) ja Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruses (EL)
nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), (3) artik
lites 10–14 sätestatud kord. Rakenduslikud tehnilised
standardid tuleks võtta vastu määruse (EL) nr 1093/2010,
määruse (EL) nr 1094/2010 ning määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 kehtestatud korras. Euroopa
Ülemkogu kiitis heaks neljatasandilise nn Lamfalussy
lähenemisviisi, et muuta reguleerimisprotsess liidu finant
salaste õigusaktide kehtestamisel tõhusamaks ja läbipaist
vamaks. Komisjonil on volitused võtta mitmetes
valdkondades vastu 2. tasandi meetmeid ning praegu keh
tib suur hulk 2. tasandi komisjoni määruseid ja direktiive.
Juhtudel, kui regulatiivsed tehnilised standardid on kavan
datud selliste 2. tasandi meetmete kohaldamise tingimuste
edasiarendamiseks, täpsustamiseks või kindlaksmäärami
seks, tuleks need vastu võtta üksnes siis, kui asjaomased 2.
tasandi meetmed on vastu võetud, ning need peaksid olema
kooskõlas nimetatud 2. tasandi meetme sisuga.

(1) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.
(2) Vt käesoleva Eurropa Liidu Teataja lk 48.
(3) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 84.
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(14)

Siduvad tehnilised standardid täiendavad Euroopa Ülem
kogu poolt 2009. aasta juunis vastu võetud järeldustes
heaks kiidetud finantsteenuste alaste õigusaktide ühtset
eeskirja. Selles ulatuses, nagu teatavad liidu seadusandlikes
aktides sätestatud nõuded ei ole täielikult ühtlustatud ja
vastavalt järelvalves kohaldatavale ettevaatuspõhimõttele,
ei tohiks nende nõuete kohaldamise tingimusi edasiaren
davad, täpsustavad või kindlaksmääravad kohustuslikud
tehnilised standardid takistada liikmesriikidel täiendava
teabe esitamise nõudmist või rangemate nõuete kehtesta
mist. Tehnilised standardid peaksid võimaldama liikmesrii
kidel seda konkreetsetes valdkondades teha, kui selline
usaldatavusega seotud diskretsioon on kõnealustes õigus
aktides ette nähtud.

(15)

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomist käsitlevate
määruste kohaselt peaksid Euroopa järelevalveasutused
enne kõnealuste tehniliste standardite eelnõude esitamist
komisjonile korraldama vajaduse korral nendega seotud
avaliku arutelu ning analüüsima võimalikke seonduvaid
kulusid ja kasu.

(16)

Tehniliste standardite puhul peaks olema võimalik sätesta
da piisava tähtajaga üleminekumeetmed, kui kohese raken
damise kulud oleksid saadavat kasu arvesse võttes ülemäära
suured.

(17)

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi loomist käsitlevate
määrustega on ette nähtud liikmesriikide pädevate asutus
te vaheliste erimeelsuste lahendamise kord. Kui pädev asu
tus ei ole nõus selliste meetmete menetluse või sisuga, mida
teine pädev asutus võtab valdkonnas, mis on täpsustatud
liidu õigusaktides vastavalt määrusele (EL) nr 1093/2010,
määrusele (EL) nr 1094/2010 ja määrusele (EL)
nr 1095/2010 ning mille puhul on asjakohaste õigusakti
de kohaselt vaja rohkem kui ühe liikmesriigi pädevate asu
tuste vahelist koostööd, koordineerimist või ühisotsuste
vastuvõtmist, või selliste meetmete võtmatajätmisega,
peaksid Euroopa järelevalveasutused suutma ühe asjaoma
se pädeva asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda kokku
leppele Euroopa järelevalveasutuste seatud tähtajaks, mille
puhul tuleks arvesse võtta asjakohastes õigusaktides sätes
tatud mis tahes tähtaegu ning erimeelsust põhjustava kü
simuse kiireloomulisust ja keerukust. Kui erimeelsused
jäävad püsima, peaksid Euroopa järelevalveasutused suut
ma vaidlusaluse küsimuse ise lahendada.

(18)

Euroopa järelevalveasutuste asutamist käsitlevates määrus
tes kehtestatakse nõue, et juhtumid, mille korral kohalda
takse liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste
erimeelsuste lahendamise korda, tuleb kindlaks määrata
valdkondlikes õigusaktides. Käesolevas direktiivis tuleks
määratleda esimene hulk selliseid juhtumeid ning see ei to
hiks takistada muude juhtumite lisamist tulevikus. Käeso
lev direktiiv ei tohiks takistada Euroopa järelevalveasutustel
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toimida muude volituste kohaselt ega täita nende loomist
käsitlevates määrustes kehtestatud ülesandeid, sealhulgas
mittesiduvat vahendamist ning aidata kaasa liidu õigusak
tide sidusale, tõhusale ja tulemuslikule kohaldamisele. Li
saks sellele tuleb muudatusi teha valdkondades, kus
asjakohases õigusaktis on juba kehtestatud mõned mitte
siduvad vahendusmenetlused või tähtajad, mille jooksul
üks või mitu liikmesriigi pädevat asutust peavad jõudma
ühisotsusele, ning seega tagada ühisotsusele jõudmise me
netluse selgus ja sujuvus ning vajaduse korral peaks Euroo
pa järelevalveasutustel olema võimalik lahendada
erimeelsusi. Erimeelsuste lahendamist käsitlev kohustuslik
kord on loodud selliste olukordade lahendamiseks, kus
liikmesriikide pädevad asutused ei suuda omavahel lahen
dada liidu õigusaktide täitmisega seotud menetlus- või si
sulisi küsimusi.

(19)

Seepärast tuleks käesolevas direktiivis määratleda olukor
rad, kus võib olla vaja lahendada menetluslikke või sisulisi
liidu õigusele vastavuse küsimusi ning kus liikmesriikide
pädevad asutused ise ei pruugi suuta neid küsimusi lahen
dada. Niisuguses olukorras peaks ühel asjaomastest liik
mesriikide pädevatest asutustest olema võimalus edastada
küsimus asjaomasele Euroopa järelevalveasutusele. Nime
tatud Euroopa järelevalveasutus peaks toimima selles mää
ruses, millega ta on asutatud, ja käesolevas direktiivis
sätestatud korras. Asjaomasel Euroopa järelevalveasutusel
peaks olema võimalus nõuda asjassepuutuvatelt pädevatelt
asutustelt konkreetsete meetmete võtmist või meetmetest
loobumist küsimuse lahendamiseks ja liidu õigusele vasta
vuse tagamiseks, kusjuures see oleks siduv kõikide asjasse
puutuvate pädevate asutuste jaoks. Juhtudel, kus
asjakohased liidu õigusaktid määravad diskretsiooni liik
mesriikidele, ei tohiks Euroopa järelevalveasutuse otsused
asendada riiklike järelevalveasutuste teostatavat liidu õigu
sele vastavat diskretsiooni.

(20)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta di
rektiiviga 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tege
vuse kohta) (1) on ette nähtud vahendusmenetlus või
ühisotsused seoses oluliste filiaalide kindlaksmääramisega
järelevalvekolleegiumides osalemiseks, mudeli valideerimi
seks ja kontsernide riski hindamiseks. Kõigis kõnealustes
valdkondades tuleb muudatustega selgelt märkida, et juhul,
kui erimeelsusi ei suudeta lahendada teatava tähtaja jook
sul, võib Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) seda teha määruses (EL) nr 1093/2010 sätestatud
korras. Selle lähenemisviisiga tagatakse, et kuigi Euroopa
järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) ei tohiks
asendada liikmesriikide pädevate asutuste diskretsiooni,
mis on vastavuses liidu õigusaktidega, peaks olema võima
lik lahendada erimeelsusi ja tõhustada koostööd enne lõp
liku otsuse tegemist või selle esitamist asjaomasele
asutusele.

(1) ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.
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Selleks et uued Euroopa järelevalveasutused saaksid suju
valt üle võtta Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee,
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Ko
mitee ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee
praeguste ülesannete täitmise, tuleks viited nimetatud ko
miteedele asendada kõigis asjakohastes õigusaktides vasta
valt viidetega Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa
Pangandusjärelevalve), Euroopa järelevalveasutusele
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve)
ning
Euroopa
järelevalveasutusele
(Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve).

ELi toimimise lepingus sätestatud uue raamistiku täielikuks
rakendamiseks tuleb kohandada Euroopa Ühenduse asuta
mislepingu (EÜ asutamislepingu) artiklis 202 sätestatud ra
kendusvolitusi ja asendada need asjaomaste sätetega ELi
toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaselt. See läbi
vaatamine tuleks viia lõpule kolme aasta jooksul alates Lis
saboni lepingu jõustumisest ning sellel kuupäeval peaksid
lõppema ka EÜ asutamislepingu artikliga 202 antud üle
jäänud volitused.

(23)

Komiteemenetluste vastavusse viimine ELi toimimise lepin
guga, eelkõige selle artiklitega 290 ja 291, peaks toimuma
üksikjuhtumipõhiselt. Selleks et võtta arvesse finantsturgu
de tehnilist arengut ja täpsustada käesoleva direktiiviga
muudetud direktiividega kehtestatud nõudeid, peaks ko
misjonil olema volitused võtta kooskõlas ELi toimimise le
pingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte.

(24)

Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks olema võimalik
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme
kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa
Parlamendi või nõukogu algatusel peaks olema võimalik
seda ajavahemikku tõsiste kahtluste korral pikendada kol
me kuu võrra. Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks
ühtlasi olema võimalik teavitada teisi institutsioone oma
kavatsusest vastuväiteid mitte esitada. Selline delegeeritud
õigusaktide varajane heakskiitmine on asjakohane eelkõi
ge siis, kui on tarvis kinni pidada tähtaegadest, näiteks põ
hiõigusaktis komisjonile seatud tähtaegadest delegeeritud
õigusaktide vastuvõtmiseks.

(25)

(26)

ELi toimimise lepingu artiklit 290 käsitlevas deklaratsioo
nis (nr 39), mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud
valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, võttis konverents
arvesse komisjoni kavatsuse jätkata finantsteenuste alal de
legeeritud õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel konsul
teerimist liikmesriikide määratud asjatundjatega vastavalt
oma väljakujunenud tavale.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi uue finantsjäreleval
vekorra kohaselt peavad liikmesriikide pädevad asutused
tegema Euroopa järelevalveasutustega tihedat koostööd.
Asjakohaste õigusaktide muudatuste eesmärk on vältida
õiguslikke takistusi Euroopa järelevalveasutuste asutamise
määrustes sätestatud teabevahetuskohustuste täitmisel.
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(27)

Pädevate asutuste ja Euroopa järelevalveasutuste või Euroo
pa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel vahetatud või neile
edastatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise ko
hustus, mida peavad täitma isikud, kes töötavad või on
töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

(28)

Määrustega, millega luuakse Euroopa Järelevalveasutused,
on ette nähtud, et Euroopa järelevalveasutused võivad luua
kontakte kolmandate riikide järelevalveasutustega ja aida
ta ette valmistada kolmandate riikide järelevalvekorra sa
maväärsust käsitlevaid otsuseid. Selleks et Euroopa
järelevalveasutused saaksid sõlmida koostöölepinguid kol
mandate riikidega ja vahetada nendega teavet, tingimusel,
et kõnealused riigid garanteerivad ametisaladuse hoidmise,
tuleks muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide
turgude kohta (1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu di
rektiivi 2006/48/EÜ.

(29)

Liidu finantseerimisasutuste ettevõtjate iga kategooria koh
ta ühtse loendi või registri pidamine, mis seni on olnud liik
mesriikide järelevalveasutuste kohustus, parandab
läbipaistvust ja on ühtse finantsturu kontekstis kohasem.
Euroopa järelevalveasutustele tuleks anda ülesanne luua lii
du finantseerimisasutuste registrid ja loendid, avaldada need
ja korrapäraselt neid ajakohastada. Need registrid ja loendid
hõlmavad liikmesriikide pädevate asutuste poolt krediidia
sutustele antud tegevuslubade loendit. Lisaks hõlmab see di
rektiivi 2004/39/EÜ kohast investeerimisühingute registrit
ja reguleeritud turgude loendit. Lisaks hõlmab see direktiivi
2004/39/EÜ kohast investeerimisühingute registrit ja regu
leeritud turgude loendit. Samuti tuleks Euroopa järelevalvea
sutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kehtestada
kohustus luua Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novemb
ri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ (väärtpaberite üldsuse
le pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava
prospekti kohta) (2) kohaste kinnitatud prospektide ja kin
nitamistunnistuste loend, avaldada see ja korrapäraselt seda
ajakohastada.

(30)

Valdkondades, kus Euroopa järelevalveasutustel on kohus
tus töötada välja tehniliste standardite eelnõud, tuleks kõ
nealused eelnõud esitada komisjonile kolme aasta jooksul
alates Euroopa järelevalveasutuste loomisest, välja arvatud
juhul, kui asjaomase õigusaktiga on sätestatud muu
tähtaeg.

(31)

Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujäre
levalve) ülesanded seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu
19. mai 1998. aasta direktiiviga 98/26/EÜ arvelduse lõp
likkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (3)
ei tohiks piirata ELi toimimise lepingu artikli 127 lõike 2
neljanda taande kohast Euroopa Keskpankade Süsteemi
pädevust edendada maksesüsteemide tõrgeteta toimimist.

(1) ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.
(2) ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.
(3) EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.
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Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionidejärelevalve) poolt käesoleva direktii
vi kohaselt ja seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu
3. juuni 2003 aasta direktiiviga 2003/41/EÜ (tööandjapen
sioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta) (1)
koostatavad tehnilised standardid ei tohiks piirata liikmes
riikide pädevust seoses nende asutuste usaldatavusnorma
tiividega, mis on sätestatud direktiivis 2003/41/EÜ.

direktiivis 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidi
asutuste kapitali adekvaatsuse kohta (2) sätestatud nõuete
le ning asjaomaste tehniliste standarditega kehtestatud
nõuete kohaselt.

(36)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt parandada sise
turu toimimist, tagades reguleerimise ja järelevalve kõrge,
tõhusa ja ühtse taseme, kaitsta hoiustajaid, investoreid ja
tulusaajaid ning seega ettevõtjaid ja tarbijaid, tagada fi
nantsturgude terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane toimi
mine, tagada finantssüsteemi stabiilsus ja jätkusuutlikkus,
kaitsta reaalmajandust ja riigi rahandust ning tõhustada
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, ei suuda liikmes
riigid piisavalt saavutada ning nende ulatuse ja toime tõttu
on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meet
meid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev di
rektiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust
kaugemale.

(37)

Komisjon peaks 1. jaanuariks 2014 esitama Euroopa Par
lamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiiviga ette
nähtud tehniliste standardite eelnõude esitamise kohta
Euroopa järelevalveasutuste poolt ning esitama asjakoha
sed ettepanekud.

(38)

Seepärast tuleb vastavalt muuta Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/26/EÜ arveldu
se lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemi
des, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri
2002. aasta direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse fi
nantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustus
seltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet, (4)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta
direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipu
leerimise (turu kuritarvitamise) kohta, (5) direktiivi
2003/41/EÜ,
direktiivi
2003/71/EÜ,
direktiivi
2004/39/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. det
sembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse
nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldami
sele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud regu
leeritud turul kauplemisele, (6) Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise ees
märgil kasutamise vältimise kohta, (7) direktiivi
2006/48/EÜ, direktiivi 2006/49/EÜ ning Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi
2009/65/EÜ eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormi
de kooskõlastamise kohta (8),

Direktiivi 2003/71/EÜ artikli 13 lõike 5 kohaselt võib pä
ritoluliikmesriigi pädev asutus prospekti kinnitamise üle
anda mõne teise liikmesriigi pädevale asutusele selle nõus
olekul. Määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 28 lõikes 4 on
sätestatud nõue, et Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) teatatakse sellisest delegeerimi
se alasest kokkuleppest vähemalt üks kuu enne delegeeri
mise toimumist ette. Arvestades direktiivi 2003/71/EÜ
(milles on sätestatud lühemad tähtajad) kohase kinnitami
se üleandmise osas saadud kogemusi, ei ole sellises olukor
ras sobiv kohaldada määruse(EL) nr 1095/2010 artikli 28
lõiget 4.

Praegu ei pea Euroopa järelevalveasutused töötama välja
tehniliste standardite kavandeid seoses olemasoleva nõu
dega, et isikud, kes tegelikult juhivad investeerimisühingu,
krediidiasutuse, eurofondi ja selle fondivalitseja äritegevust,
oleksid piisavalt hea mainega ja piisavalt kogenud, et taga
da nende kindel ja usaldusväärne juhtimine. Arvestades
nende nõuete olulisust, peaksid Euroopa järelevalveasutu
sed siiski esmajärjekorras määrama suunistes kindlaks pa
rimad tavad ning tagama järelevalve- ja usaldatavuse alaste
protsesside arengu nende parimate tavade suunas. Nad
peaksid samuti määrama kindlaks parimad tavad ja taga
ma arengu nende parimate tavade suunas seoses nende
asutuste
peakontorite
suhtes
kohaldatavate
usaldatavusnormatiividega.

Ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida kohaldatakse si
seturul kõigi finantseerimisasutuste suhtes, peaks tagama
krediidiasutuste riskitaseme hindamisel pädevate asutuste
kohaldatavate kriteeriumide ja meetodite asjakohase üht
lustamise. Käesolevas direktiivis käsitletavate sisereitingu
tel põhineva meetodi, täiustatud mõõtmismudeli, ja
tururiskide alaste lähenemisviiside sisemudelitega seotud
tehniliste standardite eelnõude väljatöötamise konkreetsem
eesmärk on tagada nende lähenemisviiside kvaliteet ja tu
gevus ning samuti ühtsus nende läbivaatamisel pädevate
asutuste poolt. Need tehnilised standardid peaksid võimal
dama pädevatel asutustel lubada finantseerimisasutustel
töötada välja erinevad nende endi kogemustel ja eripäradel
põhinevad meetodid vastavalt direktiivis 2006/48/EÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta

(1) ELT L 235, 23.9.2003, lk 10.
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(2 )
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.
EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.
ELT L 35, 11.2.2003, lk 1.
ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.
ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.
ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.
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nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalve
asutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)), (*) Euroopa Par
lamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse
(EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järele
valveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (**) ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010.
aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionidejärelevalve)) (***) artiklite 54 ko
hast Euroopa järelevalveasutuste ühiskomiteed (edaspidi
„ühiskomitee”).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 98/26/EÜ muudatused
Direktiivi 98/26/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:
Lõikes 2 osutatud liikmesriik teavitab viivitamata
„3.
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, teisi liikmesriike
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (*) asutatud Euroopa jä
relevalveasutust (Euroopa Väärtpaberijärelevalve).
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”
2) Artikli 10 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„1.
Liikmesriigid täpsustavad käesoleva direktiivi regulee
rimisalasse kuuluvad süsteemid ja nende operaatorid ning
teavitavad neist Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Väärt
paberiturujärelevalve), teatades nimetatud asutusele ka asu
tused, kelle nad on valinud vastavalt artikli 6 lõikele 2.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) avaldab selle teabe oma veebisaidil.”
3) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 10a
1.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määrusega (EL)
nr 1095/2010.
2.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivitamata kogu tea
be, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”
Artikkel 2
Direktiivi 2002/87/EÜ muudatused
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(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(**) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(***) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”;
b)

lisatakse järgmine lõige:
„3. Ühiskomitee avaldab oma veebisaidil kindlaks
määratud finantskonglomeraatide loendi ja ajakohastab
seda. See teave muudetakse hüperlingi kaudu kättesaa
davaks iga Euroopa järelevalveasutuse veebisaidil.”

2) Artikli 9 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

„d) kehtivat korda, et vajadusel aidata kaasa asjakohastele
saneerimis- ja kriisilahendamiskavadele ja vajadusel neid
välja töötada. Selliseid süsteeme ajakohastatakse
korrapäraselt.”
3) III jao pealkiri asendatakse järgmisega:
„MEETMED TÄIENDAVA JÄRELEVALVE HÕLBUSTAMISEKS JA
ÜHISKOMITEE VOLITUSED”.

4) III jaole lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 9a
Ühiskomitee ülesanded

Direktiivi 2002/87/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Artikli 10 kohaselt määratud koordinaator teatab
kontserni eesotsas olevale emaettevõtjale või emaette
võtja puudumise korral reguleeritud üksusele, kelle bi
lansimaht on kontserni olulisimas finantssektoris kõige
suurem, et kontsern on määratletud finantskonglome
raadina ning määratud on koordinaator.
Koordinaator teavitab ka pädevaid asutusi, kes on and
nud loa kontserni kuuluvatele reguleeritud üksustele, se
gafinantsvaldusettevõtja peakontori asukohajärgse
liikmesriigi pädevaid asutusi ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL)

Ühiskomitee tagab määruste (EL) nr 1093/2010, määruse
(EL) nr 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 56
kohaselt sidusa valdkonna- ja piiriülese järelevalve ja liidu
õigusaktide järgimise.”
5) Artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste
nõuetekohase täiendava järelevalve tagamiseks määratakse
asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste, sealhulgas sega
finantsvaldusettevõtja peakontori asukohajärgse liikmesriigi
asutuste seast üks täiendava järelevalve kooskõlastamise ja
teostamise eest vastutav koordinaator. Koordinaator avalda
takse ühiskomitee veebisaidil.”
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6) Artikli 11 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Täiendava järelevalve hõlbustamiseks ja sellele laialdase
õigusliku aluse loomiseks kasutavad koordinaator ja muud
asjaomased pädevad asutused ning vajaduse korral ka muud
asjassepuutuvad pädevad asutused koordineerimiskorda.
Koordineerimiskorraga võib koordinaatorile anda täienda
vaid ülesandeid ja täpsustada artiklites 3 ja 4, artikli 5 lõi
kes 4, artiklis 6, artikli 12 lõikes 2 ning artiklites 16 ja 18
osutatud asjaomaste pädevate asutuste otsuste tegemise me
netlust ja menetlust, mida kasutatakse koostööks muude pä
devate asutustega.

15.12.2010

9) Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et nende õigusruumis ei ole
õiguslikke takistusi sellele, et täiendava järelevalvega hõlma
tud füüsilised ja juriidilised isikud võiksid, olenemata sellest,
kas nad on reguleeritud üksused, vahetada üksteisega teavet,
mis on täiendava ja Euroopa tasandi järelevalve jaoks oluli
ne, ning vahetada teavet käesoleva direktiivi kohaselt ja mää
ruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL)
nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt Euroopa järelevalveasutus
tega, vajaduse korral ühiskomitee abil.”

10) Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:
Euroopa järelevalveasutused töötavad ühiskomitee kaudu
vastavalt
määruste
(EL)
nr
1093/2010,
(EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artiklile 8 ning kõne
aluste määruste artiklis 56 sätestatud korras välja suunised,
mille eesmärk on lähendada järelevalvealast tegevust seoses
järelevalve koordineerimise korra sidususega direktiivi
2006/48/EÜ artikli 131a ja direktiivi 2009/138/EÜ artik
li 248 lõike 4 kohaselt.”

„Ilma et see piiraks artikli 17 lõike 2 kohaldamist, võivad
liikmesriigid otsustada, milliseid meetmeid võivad nende
pädevad asutused segafinantsvaldusettevõtjate suhtes võtta.
Euroopa järelevalveasutused võivad ühiskomitee kaudu
määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL)
nr 1095/2010 artiklites 16 ja 56 sätestatud korras töötada
välja
suunised
meetmete
kohta
seoses
segafinantsvaldusettevõtjatega.”

7) Artikli 12 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
11) Artiklit 18 muudetakse järgmiselt:
„Lisaks võivad pädevad asutused vahetada järgmiste asutus
tega teavet, mis võib olla neile vajalik finantskonglomeraati
kuuluvate reguleeritud üksustega seotud ülesannete täitmisel
kooskõlas valdkondade eeskirjade sätetega: keskpangad,
Euroopa Keskpankade Süsteem, Euroopa Keskpank ning
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL)
nr 1092/2010 (finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjä
relevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Ris
kide Nõukogu asutamise kohta) (*) artikli 15 kohaselt.

a)

„1. Ilma et see piiraks valdkondade eeskirjade kohal
damist, kontrollivad pädevad asutused artikli 5 lõike 3
kohaldamise puhul, kas reguleeritud üksused, mille ema
ettevõtja peakontor asub kolmandas riigis, kuuluvad kol
manda riigi pädevate asutuste järelevalve alla, mis on
samaväärne käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 2 kohase
reguleeritud üksuste täiendava järelevalve kohta sätesta
tuga. Kontrollimist teostab emaettevõtja või liidus loa
saanud reguleeritud üksuse taotluse korral või omal init
siatiivil pädev asutus, kes oleks koordinaator, kui raken
dataks artikli 10 lõikes 2 sätestatud kriteeriume.

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.”

8) Lisatakse järgmine artikkel:

Kõnealune pädev asutus konsulteerib teiste asjaomaste
pädevate asutustega ja teeb kõik endast sõltuva, et järgi
da kõiki kohaldatavaid juhiseid, mille ühiskomitee on
koostanud kooskõlas määruste (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artiklitega 16
ja 56.”;

„Artikkel 12a
Koostöö ja teabevahetus ühiskomiteega

1.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel ühiskomiteega koostööd määruste (EL) nr 1093/2010,
(EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 kohaselt.

2.
Pädevad asutused edastavad viivitamata ühiskomiteele
tema ülesannete täitmiseks vajaliku kogu teabe määruste (EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010
artikli 35 kohaselt.”

lõige 1 asendatakse järgmisega:

b)

lisatakse järgmine lõige:

„1a. Kui pädev asutus ei ole nõus teise asjakohase pä
deva asutuse poolt lõike 1 kohaselt võetud otsusega, ko
haldatakse määruste (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr1094/2010 ja (EL) 1095/2010 artiklit 19.”

15.12.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

12) Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Komisjon tutvub ühiskomitee, Euroopa pangandusko
mitee, Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse
komitee ning finantskonglomeraatide komitee abiga põhjali
kult lõikes 1 nimetatud läbirääkimiste tulemustega ja nendest
tuleneva olukorraga, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimi
mise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 218 lõike 1 ja lõi
ke 2 kohaldamist.”
13) Artikli 20 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Need meetmed ei hõlma komisjonile delegeeritud ja antud
volituste sisu seoses artiklis 21a loetletud küsimustega.”
14) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Euroopa järelevalveasutused võivad ühiskomitee
kaudu anda üldisi suuniseid selle kohta, kas on tõenäo
line, et kolmandate riikide pädevate asutuste täiendava
järelevalve korraga on võimalik saavutada kolmandas rii
gis asuva peakontoriga finantskonglomeraati kuuluvate
reguleeritud üksuste puhul käesolevas direktiivis määrat
letud täiendava järelevalve eesmärgid. Ühiskomitee vaa
tab kõik sellised suunised läbi ja võtab arvesse muudatusi
selliste pädevate asutuste teostatavas täiendavas
järelevalves.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Komisjon vaatab 1. detsembriks 2011 läbi artik
li 20 ning esitab kõik asjakohased seadusandlikud ette
panekud, et võimaldada käesoleva direktiivi osas ELi
toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu võetud dele
geeritud õigusaktide ja ELi toimimise lepingu artikli 291
alusel vastuvõetud rakendusaktide täielik kohaldamine.
Ilma et see piiraks juba vastu võetud rakendusmeetmete
kohaldamist, lõpetatakse komisjonile pärast Lissaboni le
pingu jõustumist kehtima jäävate rakendusmeetmete
vastuvõtmiseks artiklis 21 antud volituste kohaldamine
1. detsembril 2012.”

15) Lisatakse järgmine artikkel:
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b)

artikli 2 lõikega 17, et kehtestada menetlused või mää
ratleda „asjaomaste pädevate asutuste” kindlaksmäärami
se kriteeriumid;

c)

artikli 3 lõikega 5, et täpsustada finantskonglomeraadi
määratlemisel kasutatavad alternatiivseid parameetreid.

Komisjonil antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, ja (EL)
nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
2.
Selleks et tagada käesoleva direktiivi kohaldamiseks
ühtsed tingimused, võivad Euroopa järelevalveasutused koos
kõlas määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL)
nr 1095/2010 artikliga 56 välja töötada rakenduslike tehni
liste standardite eelnõud seoses:
a)

artikli 6 lõige 2, et tagada I ja II lisas loetletud arvutus
meetodite kohaldamiseks ühtsed tingimused, ilma et see
piiraks artikli 6 lõike 4 kohaldamist;

b)

artikli 7 lõikega 2, et tagada selle korra kohaldamiseks
ühtsed tingimused, mille alusel võtta arvesse „riskikont
sentratsiooni” määratluse alla kuuluvaid elemente artik
li 7 lõike 2 teises lõigus osutatud üldise järelevalve
teostamisel;

c)

artikli 8 lõikega 2, et tagada selle korra kohaldamiseks
ühtsed tingimused, mille alusel võtta arvesse „kontserni
siseste tehingute” määratluse alla kuuluvaid elemente
artikli 8 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud üldise järe
levalve teostamisel.

Komisjonil on õigus võtta esimeses lõigus osutatud rakendus
likud tehnilised standardid vastu määruste (EL) nr 1093/2010
(EL) nr 1094/2010, ja (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätesta
tud korras.”

Artikkel 3
Direktiivi 2003/6/EÜ muudatused

„Artikkel 21a
Tehnilised standardid

Direktiivi 2003/6/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Selleks et tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlus
tamine, võivad Euroopa järelevalveasutused kooskõlas
määruste (EL) nr 1093/2010, nr 1094/2010 ja
nr 1095/2010 artikliga 56 välja töötada regulatiivsete tehni
liste standardite eelnõud seoses:

1) Artikli 1 lõikesse 5 lisatakse järgmine teine lõige:

a)

artikli 2 lõikega 11, et täpsustada nõukogu direktiivi
78/660/EMÜ artikli 17 kohaldamist käesoleva direktiivi
kontekstis;

„Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärele
valve), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu mää
rusega (EL) nr 1095/2010, (*) võib töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite kavandeid, et tagada komisjoni käes
oleva artikli kohaselt vastuvõetud õigusaktide kohaldamise
ühtsed tingimused seoses tunnustatud turutavadega.
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu teises lõigus osu
tatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud vastavalt
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.

6) Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:
a)

2) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:
„11. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberituru
järelevalve) võib töötada välja rakenduslike tehniliste standar
dite eelnõud, et tagada komisjoni poolt lõike 10 esimese lõigu
kuuenda taande kohaselt vastuvõetud õigusaktide kohalda
mise ühtsed tingimused.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
3) Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:
olemasolev tekst kirjendatakse lõikena 1;

b)

lisatakse järgmine lõige:

b)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vasta
valt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
4) Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõige:

Kui pädev asutus haldusmeetme või sanktsiooni avalikustab,
teatab ta sellisest avalikustamisest samaaegselt ka Euroopa Jä
relevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve).
Kui avaldatud sanktsioon on seotud direktiivi 2004/39/EÜ
kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühinguga, lisab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) viite avaldatud sanktsioonile direktiivi 2004/39/EÜ artik
li 5 lõike 3 kohaselt sisse seatud investeerimisühingute
registris.”
5) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 15a
1.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määrusega (EL)
nr 1095/2010.
2.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivitamata kogu tea
be, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”

lõike 4 viies lõik asendatakse järgmisega:
„Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 ko
haldamist, võib pädev asutus, kelle taotlust uurimise al
gatamiseks või tema ametnike kohalolekuks teise
liikmesriigi pädeva asutuse korraldataval uurimisel ei täi
deta mõistliku aja jooksul või kelle taotlus lükatakse ta
teavitada
sellest
tagasilükkamisest
või
gasi,
täitmatajätmisest mõistliku aja jooksul Euroopa Järele
valveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve). Esi
meses lauses osutatud juhul võib Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
võtta
meetmeid
vastavalt
määruse
(EL)
nr 1095/2010 artiklile 19, ilma et see piiraks käesoleva
lõike neljandas lõigus ette nähtud teabe taotluse tagasi
lükkamise võimaluse ning määruse (EL) nr 1095/2010
artikli 17 kohaselt Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve)
võetud
meetmete
kohaldamise.”;

„2. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) võib töötada välja rakenduslike tehnilis
te standardite eelnõud, et tagada komisjoni poolt
vastavalt lõikele 1 vastu võetud õigusaktide kohaldami
se ühtsed tingimused.

„5.
Liikmesriigid esitavad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kord aastas koondtea
be kõikide lõigete 1 ja 2 kohaselt kehtestatud haldusmeetme
te ja sanktsioonide kohta.

lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:
„Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi
toimimise leping) artikli 258 kohaldamist, võib pädev
asutus, kelle taotlust teabe saamiseks ei täideta mõistliku
aja jooksul või kelle taotlus lükatakse tagasi, teavitada
sellest tagasilükkamisest või täitmatajätmisest mõistliku
aja jooksul Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Väärt
paberiturujärelevalve). Esimeses lauses osutatud juhul
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) võtta meetmeid vastavalt määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklile 19, ilma et see piiraks käesoleva
lõike teises lõigus ette nähtud teabe taotluse tagasilükka
mise võimaluse ning sellistel juhtudel määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 17 kohaselt Euroopa Järelevalve
asutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) võetud
meetmete kohaldamist.”;

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”

a)
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c)

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Selleks et tagada lõigete 2 ja 4 ühtse kohaldamise
tingimused, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja käesolevas ar
tiklis osutatud teabevahetuse korraldamist ja viisi ning
piiriülest kontrolli käsitlevate rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vasta
valt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”

7) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 17a
Komisjon vaatab 1. detsembriks 2011 läbi artiklid 1, 6, 8, 14
ja 16 ning esitab kõik asjakohased seadusandlikud ettepane
kud, et võimaldada käesoleva direktiivi osas ELi toimimise le
pingu artikli 290 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide
ja artikli 291 alusel vastuvõetud rakendusaktide täielik kohal
damine. Ilma et see piiraks juba vastuvõetud rakendusmeet
mete kohaldamist, lõpetatakse komisjonile pärast Lissaboni
lepingu jõustumist kehtima jäävate rakendusmeetmete vas
tuvõtmiseks artiklis 17 antud volituste kohaldamine 1. det
sembril 2012.”
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Artikkel 4
Direktiivi 2003/41/EÜ muudatused
Direktiivi 2003/41/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:
a)

lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
„a) asutus on kantud riiklikusse registrisse pädeva asu
tuse poolt või asutus on saanud asjakohase tegevus
loa; artiklis 20 osutatud piiriülese tegevuse korral
märgitakse registrisse ka need liikmesriigid, kus
asutus tegutseb; see teave edastatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1094/2010 (*) asutatud Euroopa Järelevalveasu
tusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide
järelevalve), kes avaldab selle oma veebisaidil;
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Artiklis 20 osutatud piiriülese tegevuse korral peab
asutusel tegutsemiseks olema päritoluliikmesriigi pädeva
asutuse eelluba. Sellise loa andmisel teavitavad liikmesrii
gid viivitamata Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve).”

2) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
a)

olemasolev tekst kirjendatakse lõikena 1;

b)

lisatakse järgmine lõige:
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus„2.
ja Tööandjapensionidejärelevalve) võib töötada välja lõi
ke 1 punkti c taanetes i–vi loetletud dokumentide vor
mide ja vormingute rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud.

Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) nõuannete
põhjal iga kahe aasta tagant või liikmesriigi soovil aruande
piiriülese tegevuse arenguga seotud olukorra kohta.”
5) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
Liikmesriigid teatavad Euroopa Järelevalveasutusele
„11.
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve)
tööandjapensionide skeemide valdkonnas usaldatavusnorma
tiive käsitlevad riiklikud sätted, mida ei hõlma lõikes 1 osu
tatud siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid.
Liikmesriigid ajakohastavad regulaarselt seda teavet ja vähe
malt iga kahe aasta järel ning Euroopa järelevalveasutus
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asu
tus) teeb selle teabe kättesaadavaks oma veebisaidil.
Selleks et tagada käesoleva lõike ühtne kohaldamine, töötab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandja
pensionidejärelevalve) välja rakenduslike tehniliste standardi
te eelnõud, milles täpsustatakse järgitavaid menetlusi ja
määratakse kindlaks pädevate asutuste poolt asjakohase tea
be Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustusja Tööandjapensionidejärelevalve) edastamisel ja selle
ajakohastamisel kasutatavad vormid ja mallid. Euroopa Järe
levalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejä
relevalve) esitab kõnealused rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.”
6) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:
a)

b)

„6.
Kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevate
eeskirjade edasiseks harmoneerimiseks niivõrd, kui see on
põhjendatud – võttes arvesse eelkõige intressimäära ja muid
kindlustustehniliste eraldiste taset mõjutavaid eeldusi – esi
tab komisjon Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa

lisatakse järgmine lõige:
„2a. Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ko
haldamisel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve)
kooskõlas määrusega (EL) nr 1094/2010.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve)
viivitamata kogu teabe, mis on vajalik tema ülesannete
täitmiseks vastavalt käesolevale direktiivile ja määruse
(EL) nr 1094/2010 artikli 35 kohaselt.”;

3) Artikli 14 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

4) Artikli 15 lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

pealkiri asendatakse järgmisega:
„Liikmesriikide, Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ja komis
joni vaheline koostöö”;

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vasta
valt määruse (EL) nr 1094/2010 artiklile 15.”

„Iga asutuse tegevuse keelustamise otsus hõlmab üksikas
jalikke põhjendusi ja sellest teatatakse asjassepuutuvale asu
tusele. Sellest teatakse samuti Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve).”
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c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Iga liikmesriik teatab komisjonile ja Euroopa Järe
levalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapen
sionidejärelevalve) kõigist suurematest käesoleva
direktiivi rakendamisel tekkivatest raskustest.
Komisjon, Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ja asjasse
puutuvate liikmesriikide pädevad asutused uurivad neid
raskusi võimalikult kiiresti, et leida sobiv lahendus.”
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Artikkel 5
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5) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

Direktiivi 2003/71/EÜ muudatused
a)

lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

Direktiivi 2003/71/EÜ muudetakse järgmiselt.
„Pädev asutus teavitab Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) prospekti ja selle mis ta
hes lisa kinnitamisest samal ajal, kui sellest teavitatakse
emitenti, pakkujat või reguleeritud turul kauplemise loa
taotlejat. Pädevad asutused esitavad Euroopa Järeleval
veasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) samal
ajal nimetatud prospekti ja selle mis tahes lisa koopia.”;

1) Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Selleks et tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlus
tamine, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1095/2010 (*) asutatud Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada erandeid, mis kä
sitlevad lõike 1 punkte a–e ning lõike 2 punkte a–h.

b)

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid vasta
valt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitele 10–14.

lõige 5 asendatakse järgmisega:
Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib prospekti
„5.
kinnitamise üle anda teise liikmesriigi pädevale asutuse
le selle nõusolekul, olles sellest eelnevalt Euroopa Järele
valveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
teavitanud. Sellisest üleandmisest teatatakse emitendile,
pakkujale või reguleeritud turul kauplemise loa taotleja
le kolme tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil pärit
oluliikmesriigi pädev asutus oma otsuse tegi. Lõikes 2
osutatud tähtaega kohaldatakse alates sellest kuupäevast.
Määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 28 lõiget 4 ei kohal
data prospekti kinnitamise käesoleva lõike alusel üleand
mise suhtes.

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”
2) Artikli 5 lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:
„Selleks et tagada käesoleva direktiivi ja komisjoni poolt vas
tavalt lõikele 5 vastuvõetud delegeeritud õigusaktide kohal
damise ühtsed tingimused, töötab Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) välja rakenduslike teh
niliste standardite eelnõud, et tagada komisjoni poolt lõike 5
kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide ühtse kohal
damise tingimused kokkuvõtte esitamiseks kasutatava ühtse
vormi osas ning et võimaldada investoritel võrrelda väärtpa
berit muude asjaomaste toodetega.

Käesoleva direktiivi kohaldamise ühtsete tingimuste ta
gamiseks ning teabevahetuse soodustamiseks pädevate
asutuste vahel ning pädevate asutuste ja Euroopa Järele
valveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) vahel
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud, et kehtestada käesolevas lõikes ette
nähtud teatamiseks standardvormid, -mallid ja
-menetlused.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
3) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberituru
„4.
järelevalve) võib töötada välja rakenduslike tehniliste standar
dite eelnõud, et tagada komisjoni poolt lõike 1 kohaselt
vastuvõetud delegeeritud õigusaktide ühtse kohaldamise
tingimused.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
4) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:
„5.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberituru
järelevalve) võib töötada välja rakenduslike tehniliste standar
dite eelnõud, et tagada komisjoni poolt vastavalt lõikele 4
vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaldamise ühtsed
tingimused.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”

Komisjonile antakse volitused võtta vastu teises lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
6) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Pärast kinnitamist esitab emitent, pakkuja või re
guleeritud turul pakkumise loa taotleja prospekti pärit
oluliikmesriigi pädevale asutusele, kelle kaudu Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
pääseb sellele juurde, ning teeb selle üldsusele kättesaa
davaks niipea kui võimalik, igal juhul aegsasti enne asja
kohaste väärtpaberite üldsusele pakkumist või
kauplemisele lubamist või hiljemalt siis, kui algab nende
pakkumine üldsusele või antakse luba nendega kaubel
da. Lisaks sellele peab prospekt olema saadaval vähemalt
kuus tööpäeva enne pakkumise lõppu juhul, kui esimest
korda pakutakse üldsusele sellisesse klassi kuuluvaid akt
siaid, mille kohta varem ei ole antud reguleeritud turul
kauplemise luba.”;
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lisatakse järgmine lõige:
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpabe
„4a.
riturujärelevalve) avaldab oma veebisaidil selliste pros
pektide loendi, mis on kinnitatud artikli 13 kohaselt,
sealhulgas vajaduse korral hüperlingi päritoluliikmesrii
gi pädeva asutuse, emitendi või reguleeritud turu veebi
saidil avaldatud prospektile. Avaldatud loendit
ajakohastatakse ja iga sissekanne hoitakse veebisaidil
kättesaadavana vähemalt 12 kuu jooksul.”

7) Artiklisse 16 lisatakse järgmine lõige:

Järjekindla ühtlustamise tagamiseks, käesolevas artik
„3.
lis kehtestatud nõuete täpsustamiseks ja finantsturgude teh
nilise arengu arvessevõtmiseks koostab Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) regu
latiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada, millal
oluline uus tegur, oluline viga või ebatäpsus prospektis esi
tatud teabes nõuab prospekti lisa avaldamist. Euroopa Järe
levalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) esitab
kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud ko
misjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonil antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
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9) Artiklisse18 lisatakse järgmised lõiked:
„3.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus esitab Euroopa Järe
levalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) tõendi
prospekti kinnitamise kohta samal ajal, kui ta esitab selle vas
tuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) ja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus avaldavad oma
veebisaidil prospektide ja nende mis tahes lisade kinnitamist
käsitlevate selliste tõendite loendi, mis on esitatud käesoleva
artikli kohaselt, sealhulgas vajaduse korral hüperlingi nime
tatud dokumentidele, mis on avaldatud päritoluliikmesriigi
pädeva asutuse, emitendi või reguleeritud turu veebisaidil.
Avaldatud loendit ajakohastatakse ja iga sissekannet hoitak
se veebisaidil vähemalt 12 kuud.
4. Selleks et tagada käesoleva direktiivi kohaldamise üht
sed tingimused ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist
arengut, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused heakskiitmist käsitleva tõendi, prospekti koopia
ja prospekti lisa esitamiseks ning kokkuvõtte tõlkimiseks.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikudtehnilised standardid vastavalt mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
10) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

8) Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Kui väärtpabereid kavatsetakse üldsusele pakkuda
või reguleeritud turul kauplemise luba taotleda mitmes
liikmesriigis või muus liikmesriigis kui pärit
oluliikmesriik, kehtivad päritoluliikmesriigi kinnitatud
prospekt ja selle võimalikud lisad üldsusele pakkumisel
või kauplemisele lubamisel ükskõik kui paljudes vastu
võtvates liikmesriikides, tingimusel et Euroopa Järeleval
veasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja iga
vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust on teavitatud
artikli 18 kohaselt, ilma et see piiraks artikli 23 kohal
damist. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused ei ko
halda prospektide suhtes ühtegi kinnitamis- ega
haldusmenetlust.”;

b)

a)

„1a. Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ko
haldamisel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määru
sega (EL) nr 1095/2010.
1b.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalvea
sutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivitama
ta tema ülesannete täitmiseks vajaliku kogu teabe
määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”;
b)

lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid teatavad komisjonile, Euroopa Järeleval
veasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja
muude liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest
kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimi
seks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest
tingimustest.”;

lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Kui pärast prospekti kinnitamist ilmneb artik
lis 16 osutatud olulisi uusi tegureid, olulisi vigu või eba
täpsusi, nõuab päritoluliikmesriigi pädev asutus
artikli 13 lõike 1 kohaselt kinnitatava lisa avaldamist.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) ja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võivad
teavitada päritoluliikmesriigi pädevat asutust vajadusest
uue teabe järele.”

lisatakse järgmised lõiked:

c)

lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:
„Euroopa Järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberituru
järelevalve) on vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010
artiklile 21 õigus osaleda punktis d osutatud kohapeal
ses kontrollis, kui neid viivad ühiselt läbi kaks või enam
pädevat asutust.”
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11) Artiklit 22 muudetakse järgmiselt:
a)

15.12.2010

12) Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

lõikesse 2 lisatakse järgmine lõige:
„Artikkel 23
„Pädevad asutused teatada Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) juhtudest, kui
koostöötaotlus, eelkõige teabe vahetamise taotlus, on ta
gasi lükatud või kui sellele ei ole mõistliku aja jooksul
vastatud. Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artik
li 258 kohaldamist, võib Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) esimeses lauses
osutatud juhtudel toimida kooskõlas talle määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 19 antud volitustega.”;

b)

Ettevaatusabinõud
1. Kui vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus leiab, et emi
tent või üldsusele pakkumise eest vastutav finantseerimisasu
tus on rikkunud õigusnorme või et emitent on rikkunud
kohustusi, mis tal lasuvad seetõttu, et väärtpaberitega luba
takse reguleeritud turul kaubelda, teatab ta sellest päritoluliik
mesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve).

lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel konfi
dentsiaalse teabe vahetamist ega selle edastamist Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, võttes ar
vesse piiranguid, mis on seotud ettevõtet käsitleva teabe
ja mõjudega kolmandatele riikidele, nagu on sätestatud
vastavalt määruses (EL) nr 1095/2010 ja Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruses
(EL) nr 1095/2010 (finantssüsteemi makrotasandi usalda
tavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süs
teemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta) (*). Pädevate
asutuste ja Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpa
beriturujärelevalve) või Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu vahel vahetatud teabe suhtes kehtib ametisala
duse hoidmise kohustus, mida peavad täitma isikud, kes
töötavad või on töötanud teavet saanud pädevates
asutustes.

2. Kui hoolimata päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võe
tud meetmetest või nende meetmete ebapiisavuse tõttu jät
kab emitent või üldsusele pakkumise eest vastutav
finantseerimisasutus asjakohaste õigusnormide rikkumist,
võtab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus pärast päritoluliik
mesriigi pädeva asutuse ja Euroopa Järelevalveasutuse
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) teavitamist kõik vajali
kud meetmed, et kaitsta investoreid, ning teatab neist komis
ja
Euroopa
Järelevalveasutusele
(Euroopa
jonile
Väärtpaberiturujärelevalve) nii kiiresti kui võimalik.”

Artikkel 6
Direktiivi 2004/39/EÜ muudatused
Direktiivi 2004/39/EÜ muudetakse järgmiselt:

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.”;
1) Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:
c)

lisatakse järgmine lõige:
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev üht
„4.
lustamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist aren
gut, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada lõike 2 kohast teavet.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standar
did määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätes
tatud korras.
Lõike 2 kohaldamise ühtsete tingimuste tagamiseks ja
selleks, et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut,
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused pädevate asutuste vaheliseks koostööks ja
teabevahetuseks.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

„3. Liikmesriigid registreerivad kõik investeerimisühingud.
Kõnealune register on avalikkusele kättesaadav ja sisaldab
teavet teenuste või tegevuse kohta, mille jaoks investeerimi
sühingul on tegevusluba. Seda ajakohastatakse korrapäraselt.
Igast väljaantud tegevusloast teavitatakse Euroopa Parlamen
di ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrusega (EL)
nr 1095/2010 (*) asutatud Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet).
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) koostab kõigi liidu investeerimisühingute loendi. Kõne
alune loend sisaldab teavet teenuste või tegevuste kohta, mille
jaoks investeerimisühingul on tegevusluba, ja seda ajakohas
tatakse korrapäraselt. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) avaldab kõnealuse loendi ja aja
kohastab seda oma veebisaidil.
Kui pädev asutus on tühistanud tegevusloa kooskõlas artik
li 8 punktidega b–d, avaldatakse teave tühistamise kohta
loendis viieks aastaks.
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”
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2) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:
„4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 9 lõigete 2–4,
artikli 10 lõigete 1 ja 2 ning artikli 12 järjekindel ühtlusta
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et määrata kindlaks:
a)

teave, mis tuleb pädevatele asutustele artikli 7 lõike 2 ko
haselt esitada, sealhulgas tegevuskava;

b)

artikli 9 lõike 4 kohased investeerimisühingute juhtimi
se alased nõuded ja artikli 9 lõikes 2 ette nähtud teavi
tamiseks vajalik teave;

c)

olulist osalust omavate aktsionäride ja liikmete suhtes
kehtivad nõuded, samuti asjaolud, mis võivad takistada
pädeva asutuse poolset tõhusat järelevalvet artikli 10 lõi
gete 1 ja 2 alusel.

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr1095/2010 artiklitele 10–14 sätestatud korras.
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Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eel
nõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu neljandas lõigus
osutatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõud vastavalt
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 15.”
5) Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Liikmesriigid informeerivad komisjoni ja Euroo
pa Järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) kõigist esinevatest üldist laadi raskustest, mida nende
investeerimisühingud mis tahes kolmandas riigis seoses
asutamise või investeerimisteenuste osutamise ja/või in
vesteerimistegevusega kogevad.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

Selleks et tagada artikli 7 lõike 2 ja artikli 9 lõike 2 ühtsed ko
haldamistingimused, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks nimetatud
artiklites ette nähtud teavitamise või teabe esitamise stan
dardvormid, -mallid ja -menetlused.

„2. Kui komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe
põhjal kindlaks, et mõni kolmas riik ei võimalda liidu in
vesteerimisühingutele samasugust juurdepääsu turule,
nagu liit võimaldab kõnealuse kolmanda riigi investeeri
misühingutele, taotleb komisjon Euroopa Järelevalveasu
tuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) esitatud
suuniseid arvesse võttes nõukogult vajalikke volitusi lä
birääkimisteks, et luua samasugused konkureerimisvõi
malused liidu investeerimisühingutele. Nõukogu teeb
otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimi
se leping) artiklile 217 teavitatakse Euroopa Parlamenti
viivitamata ja täielikult kõigil menetluse etappidel.

3) Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõik:
„Igast tegevusloa kehtetuks tunnistamisest teavitatakse Euroo
pa Järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve).”
4) Artiklisse 10a lisatakse järgmine lõige:
„8. Selleks et tagada käesoleva artikli järjekindel ühtlusta
mine, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et koostada lõikes 4 osutatud teabeelementide, mida
kavandavad omandajad peavad teatises esitama, täielik loete
lu, ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eel
nõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Selleks et tagada artiklite 10, 10a ja 10b ühtsed kohaldamis
tingimused, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud, et määrata kindlaks artikli 10 lõike 4 koha
se pädevate asutuste vahelise konsulteerimise läbiviimise
standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) abistab komisjoni käesoleva artikli
kohaldamisel.”
6) Artikli 16 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
„Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärele
valve) võib töötada välja suunised käesolevas lõikes nimeta
tud kontrollimeetodite kohta.”
7) Artikli 19 lõikes 6 asendatakse esimene taane järgmise
tekstiga:
„— sissejuhatavas osas nimetatud teenused on seotud aktsia
tega, mis on võetud kauplemiseks reguleeritud turul või
samaväärsel kolmanda riigi turul, rahaturuinstrumenti
dega, võlakirjadega või muude võlakirjadega võrdväär
sete väärtpaberitega (välja arvatud need võlakirjad või
võlakirjadega võrdväärsed väärtpaberid, mis hõlmavad
tuletisinstrumenti), avatud investeerimisfondide ja muu
de lihtfinantsinstrumentidega. Kolmanda riigi turgu loe
takse reguleeritud turuga samaväärseks, kui see vastab III
jaotises kehtestatud nõuetega samaväärsetele nõuetele.
Komisjon ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärt
paberiturujärelevalve) avaldavad oma veebisaitidel loete
lu nendest turgudest, mida tuleb lugeda samaväärseks.
Seda loetelu ajakohastatakse korrapäraselt. Euroopa Jä
relevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
abistab komisjoni kolmandate riikide turgude
hindamisel.”
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8) Artikli 23 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„3.
Liikmesriigid, kes otsustavad lubada investeerimis
ühingutel määrata seotud vahendajaid, seavad sisse riikliku
registri. Seotud vahendajad kantakse riiklikku registrisse selles
liikmesriigis, kus nad on asutatud. Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) avaldab oma veebisai
dil viited või hüperlingid käesoleva artikli kohaselt sisse sea
tud riiklikele registritele liikmesriikides, kes otsustavad lubada
investeerimisühingutel määrata seotud vahendajaid.”

11) Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Ilma et see piiraks vastutuse jaotust Euroopa Par
lamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi
2003/6/EÜ (siseringitehingute ja turuga manipuleerimi
se (turu kuritarvitamise) kohta) (*) sätete jõustamisel, ta
gavad liikmesriigid, kelle tegevust kooskõlastab Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
vastavalt määruse (EL) nr1095/2010 artiklile 31, asjako
haste meetmete olemasolu, mis võimaldavad pädeval
asutusel teostada järelevalvet investeerimisühingute te
gevuse üle, et tagada nende tegutsemine ausalt, õiglaselt
ja professionaalselt ning viisil, mis soodustab turu
terviklikkust.
(*) ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid nõuavad, et investeerimisühingud
„2.
hoiavad vähemalt viie aasta jooksul pädevale asutusele
kättesaadavana asjakohaseid andmeid kõigi finantsins
trumentidega tehtud tehingute kohta, olenemata sellest,
kas sellised tehingud on tehtud omal kulul või kliendi ni
mel. Klientide nimel sooritatud tehingute puhul sisalda
vad andmed kogu teavet ja kliendi isikuandmeid ning
direktiiviga 2005/60/EÜ nõutud teavet.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) võib taotleda juurdepääsu kõnealusele teabele
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 35 sätestatud korras
ja tingimustel.”

10) Artikli 27 lõige 2 asendatakse järgmisega:
Vastavalt artiklis 25 määratletud likviidsusele kõige
„2.
kohasema turu pädev asutus otsustab vähemalt kord aastas
iga aktsia kohta kõnealuse aktsia turul täidetud korralduste
aritmeetilise keskmise väärtuse alusel aktsiaklassi, kuhu see
kuulub. Kõnealune teave tehakse kättesaadavaks kõigile tu
ruosalistele ja see edastatakse Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), kes avaldab selle oma
veebisaidil.”

lõikes 2 asendatakse teine lõik järgmisega:
„Juhul kui investeerimisühing kavatseb kasutada seotud
vahendajaid, edastab investeerimisühingu päritoluliik
mesriigi pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi taotluse
korral mõistliku aja jooksul seotud vahendajate isiku
andmed, keda investeerimisühing kavatseb selles liik
mesriigis kasutada. Vastuvõttev liikmesriik võib
kõnealuse teabe avalikustada. Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) võib taotleda juur
depääsu
kõnealusele
teabele
määruse
(EL)
nr 1095/2010 artiklis 35 sätestatud korras ja
tingimustel.”;

9) Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:
a)
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b)

lisatakse järgmine lõige:
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev üht
„7.
lustamine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada, millist tea
vet tuleb lõigete 2, 4 ja 6 kohaselt esitada.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standar
did määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätes
tatud korras.
Selleks et tagada ühtsed tingimused käesoleva artikli ko
haldamiseks, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada standardvor
mid, -mallid ja -menetlused teabe edastamiseks lõigete 3,
4 ja 6 kohaselt.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

12) Artiklisse 32 lisatakse järgmine lõige:
„10.
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb lõige
te 2, 4 ja 9 kohaselt esitada.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Selleks et tagada käesoleva artikli ühtsed kohaldamistingimu
sed, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused teabe edastamiseks lõigete 3 ja 9 kohaselt.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
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13) Artiklisse 36 lisatakse järgmine lõige:

b)

14) Artikli 41 lõige 2 asendatakse järgmisega:
c)

15) Artikli 42 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Reguleeritud turg teatab oma päritoluliikmesriigi pädevale
asutusele liikmesriigi, milles ta kavatseb kõnealust korda ra
kendada. Päritoluliikmesriigi pädev asutus edastab kõnealuse
teabe ühe kuu jooksul liikmesriigile, kus reguleeritud turg ka
vatseb kõnealust korda rakendada. Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) võib taotleda
juurdepääsu kõnealusele teabele määruse (EL) nr 1095/2010
artiklis 35 sätestatud korras ja tingimustel.”
16) Artikkel 47 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 47
Reguleeritud turgude loetelu
Iga liikmesriik koostab loetelu reguleeritud turgude kohta,
mille jaoks ta on päritoluliikmesriigiks, ning edastab selle loe
telu teistele liikmesriikidele ja Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve). Samal viisil tuleb tea
tada igast muudatusest kõnealuses loetelus. Euroopa Järele
valveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) avaldab
kõigi reguleeritud turgude loendi oma veebisaidil ja ajakohas
tab seda.”
17) Artiklit 48 muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
Iga liikmesriik määrab pädevad asutused, kes täi
„1.
davad käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi.
Liikmesriigid teatavad komisjonile, Euroopa Järeleval
veasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja teis
te liikmesriikide pädevatele asutustele kõnealuste
kohustuste jõustamise eest vastutavate pädevate asutus
te nimed ja nende kohustuste võimaliku jaotuse.”;

lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid teatavad komisjonile, Euroopa Järeleval
veasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja
muude liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest
kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimi
seks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest
tingimustest.”;

„6. Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberituru
järelevalve) teavitatakse igast tegevusloa kehtetuks
tunnistamisest.”

„2. Pädev asutus, kes taotleb finantsinstrumentidega kau
plemise peatamist või lõpetamist ühel või mitmel reguleeri
tud turul, avalikustab viivitamata oma otsuse ning teatab
sellest Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.
Välja arvatud juhul, kui see võib tõenäoliselt kahjustada olu
liselt investorite huve või siseturu korrektset toimimist, taot
levad teiste liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse
finantsinstrumendiga kauplemise peatamist või lõpetamist
reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetes kauplemissüsteemi
des, mis tegutsevad nende järelevalve all.”
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lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) avaldab lõigetes 1 ja 2 osutatud pädeva
te asutuste loendi oma veebisaidil ja ajakohastab seda.”

18) Artiklisse 51 lisatakse järgmised lõiked:
„4.
Liikmesriigid esitavad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kord aastas koondtea
be kõikide lõigete 1 ja 2 kohaselt kehtestatud haldusmeetme
te ja sanktsioonide kohta.
Kui pädev asutus haldusmeetme või sanktsiooni
5.
avalikustab, teatab ta sellisest avalikustamisest samaaeg
Euroopa
Järelevalveasutusele
(Euroopa
selt
ka
Väärtpaberiturujärelevalve).
6.
Kui avaldatud sanktsioon on seotud käesoleva direktii
vi kohaselt tegevusloa saanud investeerimisühinguga, lisab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) viite avaldatud sanktsioonile artikli 5 lõike 3 kohaselt sis
se seatud investeerimisühingute registris.”
19) Artiklisse 53 lisatakse järgmine lõige:
Pädevad asutused teavitavad Euroopa Järelevalveasu
„3.
tust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) lõikes 1 osutatud
kaebuste lahendamise ja kahju hüvitamise menetlustest, mis
on nende jurisdiktsioonis kättesaadavad.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) avaldab kõigi kohtuväliste mehhanismide loendi oma
veebisaidil ja ajakohastab seda.”
20) II peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:
„Liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa Järelevalveasu
tuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) koostöö”.
21) Artiklit 56 muudetakse järgmiselt:
a)

lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Koostöö ning eelkõige teabevahetuse soodustamiseks ja
kiirendamiseks määravad liikmesriigid ühe pädeva asu
tuse kontaktpunktiks käesoleva direktiivi rakendamisel.
Liikmesriigid teevad komisjonile, Euroopa Järelevalve
asutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja teistele
liikmesriikidele teatavaks nende ametiasutuste nimed,
kes käesoleva lõike kohaselt on määratud võtma vastu
taotlusi teabevahetuse või koostöö kohta. Euroopa Järe
levalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) aval
dab kõnealuste ametiasutuste loendi oma veebisaidil ja
ajakohastab seda.”;
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c)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Kui pädeval asutusel on alust kahtlustada, et tema
järelevalve alla mittekuuluvad üksused on teostanud tei
se liikmesriigi territooriumil toimuvat või toimunud
käesoleva direktiivi sätetega vastuolus oleva tegevust,
teatab ta sellest võimalikult konkreetsel viisil teise liik
mesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Järelevalveasutu
sele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve). Teabe saanud
asutus võtab asjakohased meetmed. Ta teavitab teabe
esitanud pädevat asutust ja Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) meetme lõpptule
musest ning võimaluse korral ka olulistest vahetulemus
test. Käesolev lõige ei piira teavet edastanud pädeva
asutuse volitusi.”

23) Artiklit 58 muudetakse järgmiselt:
a)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”;
b)

22) Artiklit 57 muudetakse järgmiselt:
olemasolev tekst kirjendatakse lõikena 1;

b)

lisatakse järgmised lõiked:
„2. Järelevalvetavade lähendamiseks on Euroopa Järe
levalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) või
malus osaleda järelevalvekolleegiumide tegevuses,
sealhulgas kohapealsetes kontrollides või uurimistes,
mida teostavad koos kaks või enam pädevat asutust
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 21 kohaselt.
3.
Selleks et tagada lõike 1 järjepidev ühtlustamine,
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste stan
dardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb
pädevate asutuste vahel vahetada, kui nad teevad koos
tööd järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli ja uuri
miste alal.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standar
did määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätes
tatud korras.
Selleks et tagada lõike 1 ühtsed kohaldamistingimused,
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused pädevate asutuste koostööks järelevalvete
gevuse, kohapealse kontrolli või uurimiste alal.

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5.
Käesoleva artikliga ega artiklitega 54 või 63 ei ta
kistata pädeval asutusel edastada Euroopa Järelevalve
asutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogule, keskpankadele, Euroo
pa Keskpankade Süsteemile ja Euroopa Keskpangale
ning vajaduse korral muudele ametiasutustele, kes vas
tutavad makse- ja arveldussüsteemide järelevalve eest,
konfidentsiaalset teavet, mis on ette nähtud nende üles
annete täitmiseks; samuti ei takistata kõnealustel asutus
tel ega organitel edastada pädevatele asutustele teavet,
mida need võivad vajada käesolevas direktiivis sätesta
tud ülesannete täitmiseks.”

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtsed kohaldamis
tingimused, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada teabe vahe
tamiseks standardvormid, -mallid ja -menetlused.

Artiklisse 56 lisatakse järgmine lõige:
„6.
Selleks et tagada ühtsed tingimused käesoleva
artikli kohaldamiseks, võib Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja ra
kenduslike tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada
standardvormid, -mallid ja -menetlused teabe edastami
seks lõike 2 kohaselt.
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24) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 58a
Siduv vahendusmenetlus
Pädevad asutused võivad teatada Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) juhtudest, kui ühe
järgnevaga seotud taotlus on tagasi lükatud või kui sellele ei
ole mõistliku aja jooksul vastatud:
a)

artikli 57 kohane taotlus järelevalvetegevuse läbiviimi
seks, kohapealseks kontrolliks või uurimiseks või

b)

artikli 58 kohane taotlus teabe vahetamiseks.
Esimeses lõigus osutatud juhtudel võib Euroopa Järele
valveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) võtta
meetmeid vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artik
lile 19, ilma et see piiraks artikliga 59a ette nähtud teabe
taotluse tagasilükkamise võimaluse ning sellistel juhtu
del määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 17 kohaselt
Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) võetud meetmete kohaldamist.”

25) Artikli 59 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Sellise keeldumise korral teavitab pädev asutus taotlevat pä
devat asutust ja Euroopa Järelevalveasutus t (Euroopa Väärt
paberiturujärelevalve), esitades võimalikult üksikasjalikud
andmed.”
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26) Artiklile 60 lisatakse järgmine lõige:

c)
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lõikes 3 asendatakse teine lõik järgmisega:

„4. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtsed kohaldamistin
gimused, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpa
beriturujärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused konsulteerimiseks teiste pädevate asutustega
enne tegevusloa andmist.

„Kui päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetme
tetele vaatamata või selliste meetmete ebapiisavaks osu
tumise tõttu tegutseb nimetatud reguleeritud turg või
mitmepoolne kauplemissüsteem jätkuvalt viisil, mis kah
justab selgelt vastuvõtva liikmesriigi investorite huve või
turgude korrektset toimimist, kohaldatakse järgmist:

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

a)

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võtab pärast
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist kõik
asjakohased meetmed, mis on vajalikud investorite
kaitseks ja turgude nõuetekohaseks toimimiseks ja
mis sisaldavad võimalust takistada asjaomasel regu
leeritud turul või mitmepoolsel kauplemissüsteemil
tegemast oma süsteemi kättesaadavaks kaugliikme
tele või vastuvõtvas liikmesriigis asutatud osalistele.
Nendest meetmetest teatatakse viivitamata komisjo
nile ja Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve);

b)

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib lisaks tea
tada kõnealusest olukorrast Euroopa Järelevalveasu
tusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), kes
võib võtta meetmeid vastavalt määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 19 antud volitustele.”

27) Artiklit 62 muudetakse järgmiselt:
a)

lõikes 1 asendatakse teine lõik järgmisega:
„Kui päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetme
tetele vaatamata või selliste meetmete ebapiisavaks osu
tumise tõttu tegutseb investeerimisühing jätkuvalt viisil,
mis kahjustab selgelt vastuvõtva liikmesriigi investorite
huve või turgude korrektset toimimist, kohaldatakse
järgmist:
a)

b)

b)

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võtab pärast
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist kõik
asjakohased meetmed, mis on vajalikud investorite
kaitseks ja turgude nõuetekohaseks toimimiseks ja
mille hulka kuulub ka võimalus takistada eeskirju
rikkuvatel investeerimisühingutel mis tahes edasiste
tehingute algatamist vastuvõtva liikmesriigi terri
tooriumil. Nendest meetmetest teatatakse viivitama
ta komisjonile ja Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve);
vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib lisaks tea
tada kõnealusest olukorrast Euroopa Järelevalveasu
tusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), kes
võib võtta meetmeid vastavalt määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 19 antud volitustele.”;

lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Kui investeerimisühing jätkab vastuvõtva liikmesriigi
võetud meetmetele vaatamata vastuvõtvas liikmesriigis
kehtivate esimeses lõigus osutatud õigus- või haldusnor
mide rikkumist, kohaldatakse järgmist:
a)

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võtab pärast
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist kõik
asjakohased meetmed, mis on vajalikud investorite
kaitseks ja turgude nõuetekohaseks toimimiseks.
Nendest meetmetest teatatakse viivitamata komisjo
nile ja Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve);

b)

vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib lisaks tea
tada kõnealusest olukorrast Euroopa Järelevalveasu
tusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), kes
võib võtta meetmeid vastavalt määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 11 antud volitustele.”;

28) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 62a
Koostöö ja teabevahetus Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
1.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määrusega (EL)
nr 1095/2010.
2.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivitamata kogu tea
be, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks käesoleva
direktiivi ja määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”
29) Artikli 63 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid ja vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010
artiklile 33 Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) võivad sõlmida kolmandate riikide pädevate
asutustega teabevahetust käsitlevaid koostöölepinguid üksnes
tingimusel, et edastatava teabe kohta kehtivad vähemalt sa
maväärsed ametisaladuse hoidmise tagatised, nagu on ette
nähtud artiklis 54. Kõnealune teabevahetus peab olema ette
nähtud kõnealuste ametiasutuste ülesannete täitmiseks.
Liikmesriigid ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpa
beriturujärelevalve) võivad edastada isikuandmeid kolmanda
le riigile kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ IV peatükiga.
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Liikmesriigid ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpa
beriturujärelevalve) võivad sõlmida ka koostöölepinguid tea
bevahetuseks kolmandate riikide asutuste, organite ja
füüsiliste või juriidiliste isikutega, kes vastutavad ühe või mit
me järgmise valdkonna eest:
a)

investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenet
lused ning muud samalaadsed menetlused;

c)

investeerimisühingute ja muude finantseerimisasutuste,
krediidiasutuste ja kindlustusandjate raamatupidamis
aruannete seadusjärgne auditeerimine seoses järelevalve
funktsioonide täitmisega või tagatisskeemide haldamine
seoses ametiülesannete täitmisega;

d)

e)

lõiget 1, võtab komisjon lõikes 1 sätestatud mõistete
kohta vastu meetmed vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b
ja 2c.”;
b)

krediidiasutuste, muude finantseerimisasutuste ja kind
lustusandjate ning finantsturgude järelevalve;

b)

2) Artikli 5 lõiget 6 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
Komisjon võtab artikli 27 lõike 2 või artikli 27
„6.
lõike 2a, 2b ja 2c kohaselt vastu meetmed, et järgida teh
nilisi arenguid finantsturgudel ja ühetaoliselt kohaldada
käesoleva artikli lõikeid 1–5.”;

b)

Kolmanda lõigu kohaseid teabevahetust käsitlevaid koostöö
lepinguid võib sõlmida üksnes tingimusel, et edastatava tea
be kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse
hoidmise tagatised, nagu on ette nähtud artiklis 54. Kõnealu
ne teabevahetus on ette nähtud kõnealuste ametiasutuste, or
ganite, füüsiliste või juriidiliste isikute ülesannete täitmiseks.”
30) Lisatakse järgmine artikkel:

kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Teise lõigu punktides a ja b osutatud meetmed kehtes
tatakse delegeeritud õigusaktidega vastavalt artikli 27
lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sätesta
tud tingimustel.”

investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenet
luste ning muude samalaadsete menetluste eest vastuta
vate organisatsioonide järelevalve;
järelevalve isikute üle, kellele on ülesandeks tehtud kind
lustusandjate, krediidiasutuste, investeerimisühingute ja
muude finantseerimisasutuste raamatupidamisaruanne
te seadusjärgne auditeerimine.

15.12.2010

kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Punktis a osutatud meetmed võetakse vastu vastavalt
artikli 27 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Punk
tides a ja c osutatud meetmed kehtestatakse delegeeritud
õigusaktidega vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c
ning artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimustel.”;

c)

neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Artikkel 64a
„Komisjon võib vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c
ning artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimustel kohan
dada delegeeritud õigusaktiga vajaduse korral ka lõikes 1
osutatud viieaastast ajavahemikku.”

Aegumisklausel
Komisjon vaatab 1. detsembriks 2011 läbi artiklid 2, 4, 10b,
13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27–30, 40, 44, 45, 56 ja 58
ning esitab kõik asjakohased seadusandlikud ettepanekud, et
käesoleva direktiivi osas oleks võimalik täielikult kohaldada
ELi toimimise lepingu artikli 290 alusel vastu võetud delegee
ritud õigusakte ja ELi toimimise lepingu artikli 291 alusel
vastu võetud rakendusakte. Ilma et see piiraks juba vastu võe
tud rakendusmeetmete kohaldamist, lõpetatakse komisjonile
pärast Lissaboni lepingu jõustumist 1. detsembril 2009 keh
tima jäävate rakendusmeetmete vastuvõtmiseks artiklis 64
antud volituste kohaldamine 1. detsembril 2012.”

3) Artikli 9 lõiget 7 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vasta
„7.
valt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a
ja 27b sätestatud tingimustel vastu meetmed, et võtta ar
vesse tehnilisi arenguid finantsturgudel ja täpsustada lõi
getes 2, 4 ja 5 sätestatud nõudeid.”;

Artikkel 7
Direktiivi 2004/109/EÜ muudatused
Direktiivi 2004/109/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 2 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
Selleks et võtta arvesse tehnilisi arenguid finants
„3.
turgudel, täpsustada nõudeid ja ühetaoliselt kohaldada

b)

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjon täpsustab delegeeritud õigusaktidega vasta
valt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a
ja 27b sätestatud tingimustel käesoleva artikli lõikes 4
osutatud „tavalise lühikese maksetsükli” maksimaalse
pikkuse ja päritoluliikmesriigi pädeva asutuse asjakoha
sed kontrollimehhanismid.”
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4) Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:
a)

standardvormid, -mallid ja -menetlused, mida kasutatak
se emitendi teavitamisel vastavalt käesoleva artikli lõike
le 1 ja artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

lõikes 8:
i)

esimese lõigu
järgmisega:

sissejuhatav

osa

asendatakse

„8.
Selleks et võtta arvesse tehnilisi arenguid fi
nantsturgudel ja täpsustada käesoleva artikli lõige
tes 1, 2, 4, 5 ja 6 sätestatud nõudeid, võtab komisjon
vastu meetmed vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b
ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sätestatud
tingimustel:”;
ii)

punkt a jäetakse välja;

iii) teine lõik jäetakse välja;
b)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010.
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”
5) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
lõikes 2:
i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
„2.
Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega
vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artik
lites 27a ja 27b sätestatud tingimustel vastu meet
med, et võtta arvesse tehnilisi arenguid
finantsturgudel ja täpsustada lõikes 1 sätestatud
nõudeid. Eelkõige määrab ta:”;

ii)

6) Artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sä
testatud tingimustel vastu meetmed, et võtta arvesse tehnilisi
arenguid finantsturgudel ja täpsustada lõikes 1 sätestatud
nõudeid.”

7) Artikli 17 lõige 4 asendatakse järgmisega:

Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
„4.
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sä
testatud tingimustel vastu meetmed, et võtta arvesse tehnilisi
arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikat
sioonitehnoloogia arenguid ning täpsustada lõigetes 1, 2 ja 3
sätestatud nõudeid. Komisjon määrab eelkõige kindlaks fi
nantseerimisasutuste liigid, mille kaudu aktsionär saab teos
tada lõike 2 punktis c nimetatud rahalisi õigusi.”

8) Artikli 18 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.
Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sä
testatud tingimustel vastu meetmed, et võtta arvesse tehnilisi
arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikat
sioonitehnoloogia arenguid ning täpsustada lõigetes 1–4 sä
testatud nõudeid. Komisjon määrab eelkõige kindlaks
finantseerimisasutuste liigid, mille kaudu võlaväärtpaberi
omanik saab teostada lõike 2 punktis c nimetatud rahalisi
õigusi.”

9) Artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

punkt c asendatakse järgmisega:
„c) ettenähtud teate sisu;”

iii) teine lõik jäetakse välja;
b)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

lisatakse järgmine lõige:
„9. Selleks et tagada ühtsed tingimused lõike 1 kohal
damiseks ja võtta arvesse tehnilisi arenguid finantsturgu
del, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega
(EL) nr 1095/2010 (*) asutatud Euroopa järelevalveasu
tus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja
rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et kehtesta
da standardvormid, -mallid ja -menetlused, mida kasu
tatakse emitendi teavitamisel vastavalt käesoleva artikli
lõikele 1 ja artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

a)
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Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
„4.
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sä
testatud tingimustel vastu meetmed, et täpsustada lõigetes 1,
2 ja 3 sätestatud nõudeid.

lisatakse järgmine lõige:
„3.
Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 1 ühtsed
kohaldamistingimused ja võtta arvesse tehnilisi arenguid
finantsturgudel, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakendusli
ke tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada

Komisjon määrab eelkõige kindlaks menetluse, mille koha
selt emitent või aktsiate või muude finantsinstrumentide hal
daja või artiklis 10 osutatud isik või üksus peab esitama
vastavalt kas lõike 1 või lõike 3 alusel päritoluliikmesriigi pä
devale asutusele teavet eesmärgiga võimaldada teabe edasta
mist päritoluliikmesriigis elektroonilisel teel.”
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tuginevate siseriiklike õigus- ja haldusnormidega või
tavade ja menetluste samaväärse vastavuse käes
olevas direktiivis teabele esitatud nõuetele.

10) Artikli 21 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.
Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sä
testatud tingimustel vastu meetmed, et võtta arvesse tehnilisi
arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikat
sioonitehnoloogia arenguid ning täpsustada lõigetes 1, 2 ja 3
sätestatud nõudeid.

Esimese lõigu punkti ii raames võtab komisjon delegee
ritud õigusaktidega vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b
ja 2c ning artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimustel
vastu ka meetmed nende standardite hindamise kohta,
mis puudutavad rohkem kui ühe riigi emitente.

Eelkõige määrab komisjon kindlaks:
a)

miinimumstandardid korraldatud teabe levitamiseks vas
tavalt lõikele 1;

b)

miinimumstandardid tsentraalsete säilitussüsteemide tar
vis vastavalt lõikele 2.

Komisjon võtab vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud
menetlusele artikli 30 lõikes 3 sätestatud tingimustel
vastu vajalikud otsused kolmandas riigis asuva emitendi
poolt kasutatavate raamatupidamisstandardite sama
väärsuse küsimuses. Kui komisjon leiab, et kolmanda rii
gi raamatupidamisstandardid ei ole samaväärsed, võib ta
asjassepuutuval emitendil lubada kohase üleminekupe
rioodi jooksul kõnealuseid raamatupidamisstandardeid
edasi kasutada.

Komisjon võib samuti koostada nimekirja avalikkusele teabe
edastamise meediakanalitest ja seda ajakohastada.”

Kolmanda lõigu raames võtab komisjon delegeeritud
õigusaktidega vastavalt artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c
ning artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimustel vastu ka
meetmed, mille eesmärk on kehtestada üldised sama
väärsuse kriteeriumid rohkem kui ühe riigi emitente
puudutavate raamatupidamisstandardite kohta.”

11) Artikli 22 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„1.
Selleks et veelgi enam hõlbustada avalikkuse juurde
pääsu teabele, mis tuleb avalikustada vastavalt direktiivile
2003/6/EÜ, direktiivile 2003/71/EÜ ja käesolevale direktiivi
le, koostab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 16
kohaselt asjakohased suunised.”

c)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Kui emitendi registrijärgne asukoht on kolmandas
riigis, võib päritoluliikmesriigi pädev asutus vabastada
emitendi artiklite 4–7, artikli 12 lõike 6 ja artiklite 14–18
nõuete täitmisest, niivõrd kui nimetatud kolmanda riigi
õigus näeb ette vähemalt samaväärsed nõuded või kui
emitent täidab kolmanda riigi õigusaktide nõudeid, mida
päritoluliikmesriigi
pädev
asutus
käsitab
samaväärsetena.
Pädev asutus teatab seejärel Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) tehtud
eranditest.”;

b)

d)

i)

luua mehhanism, mis tagab käesoleva direktiivi alu
sel nõutava teabe, sealhulgas majandusaasta aruan
nete samaväärsuse teabega, mis on ette nähtud
kolmanda riigi õigus- või haldusnormidega;

ii)

teha kindlaks, et kolmas riik, kus on emitendi regist
rijärgne asukoht, tagaks rahvusvaheliste organisat
sioonide kehtestatud rahvusvahelistele standarditele

lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastavalt
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b
sätestatud tingimustel vastu ka meetmed, mille eesmärk
on kehtestada esimeses lõigus ette nähtud üldised sama
väärsuse kriteeriumid.”;

e)

lisatakse järgmine lõige:
„8. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) abistab komisjoni käesolevast artiklist
tulenevate ülesannete täitmisel määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 33 kohaselt.”

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Lõike 1 ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võtab komisjon vastu rakendusmeetmed vastavalt artik
li 27 lõikes 2 osutatud menetlusele eesmärgiga:

lõige 5 asendatakse järgmisega:
Lõikes 2 sätestatud nõuete täpsustamiseks võib
„5.
komisjon võtta delegeeritud õigusaktidega vastavalt
artikli 27 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning artiklites 27a ja 27b
sätestatud tingimustel vastu meetmed, milles määratak
se kindlaks kolmandas riigis avaldatud teave, mis omab
tähendust liidu avalikkusele.”;

12) Artiklit 23 muudetakse järgmiselt:
a)
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13) Artiklit 24 muudetakse järgmiselt:
a)

lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
Iga liikmesriik nimetab direktiivi 2003/71/EÜ
„1.
artikli 21 lõikes 1 osutatud keskse asutuse pädevaks
keskseks haldusasutuseks, kes vastutab käesolevast
direktiivist tulenevate kohustuste täitmise eest ja kes ta
gab käesoleva direktiivi alusel vastu võetud sätete tege
liku kohaldamise. Liikmesriigid teavitavad sellest
komisjoni ja Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve).”;

15.12.2010

b)

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 331/141

käesolevas artiklis ettenähtud ulatuses ametisaladuse al
la. Sellise teabevahetuse eesmärk on nimetatud asutuste
või organite järelevalveülesande täitmine. Kui teave pä
rineb mõnest teisest liikmesriigist, siis võib seda edasi
anda üksnes teavet edastanud pädevate asutuste selgesõ
nalisel nõusolekul ja üksnes eesmärkidel, milleks nime
tatud asutused oma nõusoleku andsid.”

lõige 3 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid teatavad komisjonile, määruse (EL)
„3.
nr 1095/2010 artikli 28 lõike 4 kohaselt Euroopa Järe
levalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest kok
kulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimiseks,
sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest tingimustest.”

15) Artikkel 26 asendatakse järgmisega:
14) Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:
„Artikkel 26
a)

lisatakse järgmised lõiked:

Ettevaatusabinõud

„2a. Pädevad asutused võivad teatada Euroopa Järele
valveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) olu
kordadest, kui koostöötaotlus on tagasi lükatud või kui
sellele ei ole mõistliku aja jooksul vastatud. Ilma et see
piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaldamist,
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) esimeses lauses osutatud juhtudel toimida
kooskõlas talle määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 19
antud volitustega.

1.
Kui mõne vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus leiab, et
emitent või aktsiate või teiste finantsinstrumentide omanik
või artiklis 10 osutatud isik või üksus on rikkunud õigusnor
me või oma kohustusi, teatab ta sellest päritoluliikmesriigi
pädevale asutusele ja Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve).

2b.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ko
haldamisel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määru
sega (EL) nr 1095/2010.

b)

2.
Kui vaatamata päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võe
tud meetmetele või nende meetmete ebapiisavuse tõttu jät
kab emitent või väärpaberite omanik asjakohaste
õigusnormide rikkumist, võtab vastuvõtva liikmesriigi pädev
asutus pärast päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist
artikli 3 lõike 2 kohaselt kõik vajalikud meetmed, et kaitsta
investoreid, ning teatab neist komisjonile ja Euroopa Järele
valveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) nii kiires
ti kui võimalik.”

2c.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalve
asutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivita
mata kogu teabe, mis on vajalik tema ülesannete
täitmiseks käesoleva direktiivi ja määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”;

16) VI peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

lõike 3 esimene lause asendatakse järgmisega:

17) Artiklit 27 muudetakse järgmiselt:

Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel konfi
„3.
dentsiaalse teabe vahetamist ega selle edastamist teistele
pädevatele asutustele, Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ning Euroopa Par
lamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määru
sega (EL) nr 1092/2010 (finantssüsteemi makrotasandi
usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta) (*) asu
tatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule.

„DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSMEETMED”.

a)

„2a. Komisjonile antakse neljaks aastaks alates 4. jaa
nuarist 2011 volitused võtta vastu artikli 2 lõikes 3,
artikli 5 lõikes 6, artikli 9 lõikes 7, artikli 12 lõikes 8,
artikli 13 lõikes 2, artikli 14 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4,
artikli 18 lõikes 5, artikli 19 lõikes 4, artikli 21 lõikes 4,
artikli 23 lõikes 4, artikli 23 lõikes 5 ja artikli 23 lõikes 7
osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon koostab de
legeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud
enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegee
rimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks,
välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu
volitused kooskõlas artikliga 27a tagasi võtab.”;

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.”;
c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Liikmesriigid ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) võivad vastavalt määruse
(EL) nr1095/2010 artiklile 33 sõlmida koostöölepinguid
teabe vahetamiseks kolmandate riikide pädevate asutus
te või organitega, kes on asjaomase kolmanda riigi õigus
aktide kohaselt volitatud täitma käesolevast direktiivist
tulenevaid mis tahes ülesandeid, mis vastavalt artiklile 24
delegeeritakse pädevatele asutustele. Liikmesriigid teavi
tavad koostöölepingute sõlmimisest Euroopa Järeleval
veasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve). Peab
olema tagatud, et taoline teabevahetus kuulub vähemalt

lõige 2a asendatakse järgmisega:

b)

lisatakse järgmised lõiked:
„2b.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti
vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.
2c. Komisjonile antud volituste suhtes võtta vastu de
legeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 27a ja 27b
sätestatud tingimusi.”
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18) Lisatakse järgmised artiklid:
„Artikkel 27a
Delegeerimise tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 3,
artikli 5 lõikes 6, artikli 9 lõikes 7, artikli 12 lõikes 8, artik
li 13 lõikes 2, artikli 14 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 18
lõikes 5, artikli 19 lõikes 4, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 lõi
kes 4, artikli 23 lõikes 5 ja artikli 23 lõikes 7 osutatud voli
tuste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2.
Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsus
tada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab
sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud
volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist.
3.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba
jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avalda
takse Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 27b
Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine
1.
Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud
õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul ala
tes õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või
nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kolme kuu
võrra.
2.
Kui pärast lõikes 1 osutatud tähtaja möödumist ei ole
Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suh
tes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teata
jas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teata
jas ning see võib jõustuda enne nimetatud ajavahemiku lõp
pemist, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui kas Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegee
ritud õigusakti suhtes vastuväiteid lõikes 1 osutatud ajavahe
miku jooksul, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud
institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esita
tud vastuväiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 296
kohaselt.”
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Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve),
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1094/2010 (**) asutatud Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1095/2010 (***) asutatud Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ulatuses, mis on asjako
hane käesoleva direktiivi kohaselt ja vastavalt määruste (EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010, ja
asjakohastele sätetele, ning komisjoni juhtudest, mille puhul
nad leiavad, et kolmas riik vastab lõikes 1 või 2 sätestatud tin
gimustele, või teistel juhtudel, mille puhul on täidetud vasta
valt artikli 40 lõike 1 punktile b kehtestatud tehnilised
kriteeriumid.
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(**) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
(***) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”

2) Artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid teavitavad üksteist, Euroopa järelevalvea
sutusi ulatuses, mis on asjakohane käesoleva direktiivi koha
selt ja vastavalt määruste (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 asjakohastele sätetele,
ning komisjoni juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas
riik vastab lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele.”

3) Artikli 28 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Liikmesriigid teavitavad üksteist, Euroopa järelevalve
asutusi ulatuses, mis on asjakohane käesoleva direktiivi ko
haselt ja vastavalt määruste (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 asjakohastele sätetele,
ning komisjoni juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas
riik vastab lõigetes 3, 4 või 5 sätestatud tingimustele.”

4) Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

Artikkel 8
Direktiivi 2005/60/EÜ muudatused
Direktiivi 2005/60/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 11 lõige 4 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid teavitavad üksteist, Euroopa Parlamendi
„4.
ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010 (*) asutatud

„2. Liikmesriigid, Euroopa järelevalveasutused ulatu
ses, mis on asjakohane käesoleva direktiivi kohaselt ja
vastavalt määruste (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 asjakohastele säte
tele, ning komisjon teavitavad üksteist juhtudest, mille
puhul nad leiavad, et kolmanda riigi õigusaktid ei või
malda lõike 1 esimeses lõigus sätestatud meetmete võt
mist ja lahenduseni jõudmiseks tuleb rakendada
kooskõlastatud abinõusid.”;
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b)
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lisatakse järgmine lõige:
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7) VI peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:
„DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSMEETMED”.

„4. Selleks et tagada käesoleva artikli järjekindel üht
lustamine ja võtta arvesse tehnilist arengut rahapesu või
terrorismi rahastamise vastases võitluses, võivad Euroo
pa Järelevalveasutused olemasolevat raamistikku arves
tades ning vajadusel muude selles vallas oluliste liidu
organitega koostööd tehes töötada kooskõlas määruse
(EL) nr 1093/2010, määruse (EL) nr 1094/2010 ja mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklitega 56 välja regulatiivse
te tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada käesoleva
artikli lõikes 3 osutatud täiendavate meetmete laad ning
minimaalsed meetmed, mida krediidi- ja finantseerimi
sasutused peavad võtma, kui kolmanda riigi õigusakti
dega ei ole lubatud kohaldada käesoleva artikli lõike 1
esimeses lõigus ettenähtud meetmeid.

8) Artiklit 40 muudetakse järgmiselt:
a)

lõikes 1:
i)

„1.
Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme
rahapesu- või terrorismi rahastamise vastases võit
luses ning täpsustada käesolevas direktiivis sätesta
tud nõudeid, võib komisjon võtta vastu järgmised
meetmed:”;
ii)

Komisjonile antkase delegeeritud volitused võtta vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standar
did määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätes
tatud korras.”

5) Artiklisse 34 lisatakse järgmine lõige:

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”

lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Need meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusakti
dega vastavalt artikli 41 lõigetele 2a, 2b ja 2c ning ko
haldades artiklites 41a ja 41b sätestatud tingimusi.”

9) Artiklit 41 muudetakse järgmiselt:
a)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse
artikli 8 sätteid, juhul kui vastavalt nimetatud artiklites
sätestatud menetlusele vastu võetud meetmed ei muuda
käesoleva direktiivi olulisi sätteid.”;

b)

lõige 2a asendatakse järgmisega:
„2a. Komisjonile antakse neljaks aastaks alates 4. jaa
nuarist 2011 õigus võtta vastu artiklis 40 osutatud
delegeeritud õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud
volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne neljaaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist
uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle
kooskõlas artikliga 41a tagasi võtab.”;

6) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 37a
c)
1.
Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel koostööd Euroopa järelevalveasutustega määruste (EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010
kohaselt.

2. Pädevad asutused esitavad Euroopa järelevalveasutuste
le kogu teabe, mis on vajalik nende ülesannete täitmiseks vas
tavalt käesolevale direktiivile ja vastavalt määrustele (EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010.”

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Need meetmed võetakse vastu delegeeritud õigus
aktidega vastavalt artikli 41 lõigetele 2a, 2b ja 2c
ning kohaldades artiklites 41a ja 41b sätestatud
tingimusi.”;

b)

„3.
Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja võtta ar
vesse tehnilist arengut rahapesu või terrorismi rahastamise
vastases võitluses, võivad Euroopa Järelevalveasutused ole
masolevat raamistikku arvestades ning vajadusel muude sel
les vallas oluliste liidu organitega koostööd tehes töötada
kooskõlas määruste (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010
ja (EL) nr 1095/2010 artiklitega 56 välja regulatiivsete tehni
liste standardite eelnõud, et täpsustada lõikes 2 osutatud tea
te minimaalset sisu.

esimese lõigu sissejuhatavad sõnad asendatakse
järgmisega:

lisatakse järgmised lõiked:
„2b.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti
vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.
2c. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu dele
geeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 41a ja 41b sä
testatud tingimusi.”;

d)

lõige 3 jäetakse välja.
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ET

tegevusloa tingimused ning teavitavad neist komisjoni ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010.
aasta määrusega nr 1093/2010 asutatud Euroopa Järe
levalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve) (*).

10) Lisatakse järgmised artiklid:
„Artikkel 41a
Delegeerimise tagasivõtmine
1.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 40 osu
tatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2.
Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsus
tada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab
sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud
volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist.
3.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud
volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses ni
metatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud
delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroo
pa Liidu Teatajas.
Artikkel 41b
Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine
1.
Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud
õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul ala
tes õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või
nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kolme kuu
võrra.
Kui pärast lõikes 1 viidatud tähtaja möödumist ei ole
2.
Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suh
tes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teata
jas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja
see võib jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui nii
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud,
et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui kas Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegee
ritud õigusakti suhtes vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahe
miku jooksul, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud
institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esita
tud vastuväiteid ELi toimimise lepingu artikli 296 kohaselt.”
Artikkel 9
Direktiivi 2006/48/EÜ muudatused
Direktiivi 2006/48/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:
a)

kehtiv lõik asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid nõuavad, et krediidiasutused oman
„1.
daksid enne tegevuse alustamist tegevusloa. Ilma et see
piiraks artiklite 7 kuni 12 kohaldamist, sätestavad nad
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(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.”;
b)

lisatakse järgmised lõiked:
„2. Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagami
seks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangan
dusjärelevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud:
a)

teabe kohta, mida krediidiasutuse tegevusloa taotle
misel tuleb esitada pädevale ametiasutusele, sealhul
gas artiklis 7 ettenähtud tegevuskava;

b)

millega täpsustatakse artiklis 8 sätestatud nõude
täitmise tingimusi;

c)

millega täpsustatakse olulist osalust omavate aktsio
näride ja liikmete suhtes kehtivaid nõudeid, samuti
võib täpsustada, millised asjaolud võivad takistada
pädeva ametiasutuse poolset tõhusat järelevalvet,
nagu on ette nähtud artiklis 12.

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu
esimese lõigu punktides a, b ja d osutatud regulatiivsed
tehnilised standardi määruse (EL) nr 1093/2010
artiklites 10–14 sätestatud korras.
3. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid,
-mallid ja -menetlused sellise teabe esitamiseks.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
2) Artikli 9 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:
„b) asjaomased liikmesriigid peavad teatama komisjonile ja
Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärele
valve) selle võimaluse kasutamise põhjused; ning”.
3) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 14
Euroopa
Järelevalveasutust
(Euroopa
Pangandusjärelevalve) tuleb teavitada igast väljaantud
tegevusloast.
Iga tegevusloa saanud krediidiasutuse nimi kantakse loendis
se. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve) avaldab selle loendi oma veebisaidil ja tagab selle loendi
ajakohastamise.”

15.12.2010

ET

Euroopa Liidu Teataja

4) Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:
Tegevusloa tühistamisest teavitatakse komisjoni ja
„2.
Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve)
ning esitatakse tühistamise põhjendused. Asjaomaseid isikuid
teavitatakse tegevusloa tühistamise põhjendusest.”
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Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Komisjonile antakse samuti volitused võtta vastu teises lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

5) Artiklisse 19 lisatakse järgmine lõige:
„9. Selleks et tagada käesoleva artikli järjekindel ühtlusta
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et koostada artikli 19a lõikes 4 osutatud teabeele
mentide, mida kavandavad omandajad peavad teatises esita
ma, täielik loetelu, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3
kohaldamist.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtsed kohaldamistingi
mused, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) välja töötada rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et määrata kindlaks artikli 19b kohase pädevate
ametiasutuste vahelise konsulteerimise läbiviimise ühised
menetlused, vormid ja mallid.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
6) Artiklisse 22 lisatakse järgmine lõige:
„3. Käesolevas artiklis sätestatud nõuete täpsustamiseks ja
järelevalvetavade lähendamiseks võib Euroopa Järelevalve
asutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) töötada välja regula
tiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada lõikes 1
osutatud korda, menetlusi ja mehhanisme kooskõlaslõikes 2
sätestatud proportsionaalsuse ja ulatuslikkuse põhimõtetega.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
7) Artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:
„5. Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud,
et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva artikli kohaselt
esitada.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et
kehtestada standardvormid, -mallid ja -menetlused sellise tea
tise esitamiseks.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
esitab kõnealused tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.

8) Artiklisse 26 lisatakse järgmine lõige:
„5.
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud,
et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva artikli kohaselt
esitada.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et
kehtestada standardvormid, -mallid ja -menetlused sellise tea
tise esitamiseks.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
esitab kõnealused tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Komisjonile antakse samuti volitused võtta vastu teises lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
9) Artiklisse 28 lisatakse järgmine lõige:
„4.
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud,
et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva artikli kohaselt
esitada.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et
kehtestada standardvormid, -mallid ja -menetlused sellise tea
tise esitamiseks.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
esitab kõnealused tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Komisjonile antakse samuti volitused võtta vastu teises lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
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10) Artikli 33 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Enne artiklis 30 sätestatud menetluse rakendamist võivad
vastuvõtva liikmesriigi pädevad ametiasutused võtta eriolu
korras mis tahes ettevaatusabinõusid, et kaitsta hoiustajate,
investorite ja muude selliste isikute huve, kellele osutatakse
teenuseid. Komisjoni, Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Pangandusjärelevalve) ja teiste asjaomaste liikmesriikide pä
devaid ametiasutusi teavitatakse sellistest meetmetest nii kii
resti kui võimalik.”
11) Artikkel 36 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 36
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve), mitu korda ja missugu
sel juhul on esinenud artikli 25 ja artikli 26 lõigete 1, 2 ja 3
kohast keeldumist või on võetud meetmeid vastavalt artik
li 30 lõikele 3.”
12) Artikli 38 lõige 2 asendatakse järgmisega:

Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
koostab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäre
levalve) rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et keh
testada standardvormid, -mallid ja -menetlused seoses
teabevahetust käsitlevate nõuetega, mis tõenäoliselt hõlbus
tavad järelevalve teostamist krediidiasutuste üle.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
esitab kõnealused tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu kol
mandas lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud
korras.
Komisjonile antakse samuti volitused võtta vastu neljandas
lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
15) Artiklit 42a muudetakse järgmiselt:
a)

13) Artiklit 39 muudetakse järgmiselt:
lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:
„c) Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäre
levalve) on võimeline hankima liikmesriikide päde
vatelt ametiasutustelt teavet, mis on saadud
kolmandate riikide ametiasutustelt kooskõlas mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 35;”
b)

lisatakse järgmine lõige:
„4. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) abistab käesoleva artikli kohaldamisel komis
joni kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 33.”

14) Artiklisse 42 lisatakse järgmised lõigud:
„Pädevad ametiasutused võivad teatada Euroopa Järelevalvea
sutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve) olukorrast, kui
koostöötaotlus, eelkõige teabe vahetamise taotlus, on tagasi
lükatud või kui sellele ei ole mõistliku aja jooksul vastatud.
Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toi
mimise leping) artikli 258 sätete kohaldamist, võib Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) esimeses
lauses osutatud juhtudel toimida kooskõlas talle määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 19 antud volitustega.
Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks töötab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsus
tada käesolevas artiklis sisalduvat teavet.

lõikesse 1 lisatakse pärast neljandat lõiku järgmine lõik:
„Kui mis tahes asjaomane pädev ametiasutus on esialgse
kahekuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsi
muses määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 kohaselt
Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärele
valve) poole, lükkavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad
ametiasutused otsustamise edasi seniks, kuni Euroopa Jä
relevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) teeb kõ
nealuse määruse artikli 19 lõike 3 kohase otsuse.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad ametiasutused teevad
oma otsuse kooskõlas Euroopa Järelevalveasutuse
(Euroopa Pangandusjärelevalve) otsusega. Kahekuulist
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina nimetatud
määruse artikli 19 tähenduses. Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve) teeb otsused ühe
kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Järelevalve
asutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve) pärast algse
kahekuulise ajavahemiku lõppu ega pärast ühisotsuse te
gemises kokkuleppele jõudmist.”;

„2.
Pädevad ametiasutused teavitavad komisjoni, Euroopa
Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve) ja Euroo
pa panganduskomiteed kõigist filiaalide tegevuslubadest, mis
antakse kolmandates riikides paiknevate peakontoritega
krediidiasutustele.”

a)
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b)

lõikele 3 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste standar
dite eelnõud, et täpsustada järelevalvekolleegiumide töö
üldtingimusi.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu
neljandas lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised stan
dardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sä
testatud korras.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagami
seks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangan
dusjärelevalve) välja töötada rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et määrata kindlaks järelevalvekol
leegiumide töö üldtingimused.
Komisjonile antakse samuti volitused võtta vastu kuuen
das lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud
korras.”
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16) Artiklit 42b muudetakse järgmiselt:
a)
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a)

Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangad ja
muud sarnaste ülesannetega organid, kui need te
gutsevad rahaasutusena, kui kõnealune teave on as
jakohane nende õigusaktidest tulenevate ülesannete
täitmiseks, kaasa arvatud rahapoliitika teostamiseks
ja sellega seotud likviidsuse tagamiseks, makse-,
arveldus- ja väärtpaberiarveldussüsteemide järele
valveks ning rahandussüsteemi stabiilsuse
tagamiseks;

b)

vajaduse korral muud maksesüsteemide kontrolli
mise eest vastutavad organid;

c)

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, kui kõne
alune teave on oluline Euroopa Parlamendi ja nõu
kogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL)
nr 1092/2010 (finantssüsteemi makrotasandi usal
datavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta) (*)
kohaste kohustuslike ülesannete täitmiseks.

lõige 1 asendatakse järgmisega:
Oma tööülesannete täitmisel võtavad pädevad
„1.
ametiasutused arvesse järelevalvevahendite ning järele
valvetegevuse lähendamist käesoleva direktiivi kohaselt
vastu võetud õigus- ja haldusnormide rakendamisel. Sel
eesmärgil tagavad liikmesriigid, et
a)

pädevad ametiasutused osalevad Euroopa Järeleval
veasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) töös;

b)

pädevad ametiasutused järgivad Euroopa Järeleval
veasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) suuniseid
ja soovitusi ning esitavad põhjendused juhul, kui
nad seda ei tee;

c)

b)

pädevatele ametiasutustele liikmesriigi tasandil an
tud volitused ei takista neil kohustuste täitmist
Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjä
relevalve) liikmena või käesoleva direktiivi
kohaselt.”;

lõige 2 jäetakse välja.

Käesolev osa ei takista esimeses lõigus nimetatud
ametiasutusi ega organeid edastamast pädevatele
ametiasutustele artikli 45 kohaldamiseks vajalikke
andmeid.

17) Artikli 44 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Lõikega 1 ei takistata eri liikmesriikide pädevate ame
tiasutuste vahelist teabevahetust või teabe edastamist Euroo
pa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve)
käesoleva direktiivi, muude krediidiasutusi käsitlevate direk
tiivide või määruse (EL) nr 1093/2010 artiklite 31 ja 35 alu
sel. Kõnealuse teabe puhul kehtib lõikes 1 sätestatud
ametisaladuse hoidmise kohustus.”

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.”;

b)

18) Artikkel 46 asendatakse järgmisega

neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Artikli 130 lõikes 1 osutatud hädaolukorras lubavad
liikmesriigid pädevatel ametiasutustel viivitamata edas
tada teavet Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvatele
keskpankadele, kui kõnealune teave on oluline keskpan
kade kohustuslike ülesannete täitmiseks, sealhulgas ra
hapoliitika teostamiseks ja sellega seotud likviidsuse
tagamiseks, makse-, arveldus- ja väärtpaberiarveldussüs
teemide järelevalveks ja rahandussüsteemi stabiilsuse ta
gamiseks, ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule
vastavalt määrusele (EL) nr 1092/2010, kui kõnealune
teave on oluline Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
kohustuslike ülesannete täitmiseks.”

„Artikkel 46
Liikmesriigid ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangan
dusjärelevalve), võivad vastavalt määruse (EL) nr1093/2010
artiklile 33 sõlmida kolmandate riikide pädevate ametiasu
tuste või käesoleva direktiivi artiklis 47 ja artikli 48 lõikes 1
määratletud asutuste või organitega teabevahetust sätestavaid
koostöölepinguid ainult tingimusel, et edastatava teabe koh
ta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise
tagatised, kui on osutatud käesoleva direktiivi artikli 44 lõi
kes 1. Sellise teabevahetuse eesmärk peab olema nimetatud
asutuste või organite järelevalveülesande täitmine.

20) Artiklit 63a muudetakse järgmiselt:
Kui teave pärineb teisest liikmesriigist, võib seda avalikusta
da üksnes teabe edastanud asutuste selgesõnalisel nõusolekul
ja üksnes eesmärkidel, millega need asutused nõustunud on.”

a)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

19) Artiklit 49 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolev osa ei takista pädevat ametiasutust edastamast
oma ülesannete täitmise eesmärgil teavet järgmistele
asutustele:

„4. Instrumenti reguleerivate sätetega nähakse ette, et
põhisummat, tasumata intresse või dividende saab kasu
tada kahjude korvamiseks ning need ei takista krediidi
asutuse rekapitaliseerimist asjakohaste mehhanismide
kaudu, mille on välja töötanud Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve) vastavalt lõikele 6.”;
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b)
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lõige 6 asendatakse järgmisega:
Järelevalvetavade järjepideva ühtlustamise ja lä
„6.
hendamise tagamiseks koostab Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve) regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada nõudeid,
mida kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud
instrumentide suhtes. Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Pangandusjärelevalve) esitab kõnealused regulatiivse
te tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014. Komisjonile antakse delegeeritud vo
litused võtta vastu eelmises lõigus osutatud regulatiivsed
tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artik
lites 10–14 sätestatud korras.
Samuti annab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) välja suuniseid seoses artikli 57 esi
mese lõigu punktis a osutatud instrumentidega.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve) jälgib nende suuniste kohaldamist.”

21) Artikli 74 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesoleva direktiivi ühtsete kohaldamistingimuste tagami
seks kohaldavad pädevad ametiasutused alates 31. detsemb
rist 2012 krediidiasutuste edastatavate arvutuste puhul
aruandluse ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi ja kuu
päevi. Käesoleva direktiivi ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Pangandusjärelevalve) välja rakenduslikud tehniliste standar
dite eelnõud, et kehtestada liidus enne 1. jaanuari 2012 seo
ses aruandlusega ühtsed vormid (koos seonduvate juhistega)
ning ühesugused sagedused ja kuupäevad. Aruandluse vor
mid on proportsionaalsed krediidiasutuste tegevuse laadi,
ulatuse ja keerukuse astmega.
Käesoleva direktiivi ühtsete kohaldamistingimuste tagami
seks töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) samuti välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud sellise aruandluse puhul kasutatavate infotehnoloo
giliste lahenduste kohta.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu teises ja kolman
das lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
22) Artikli 81 lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks töötab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
koostöös Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrusega (EL)
nr 1095/2010 asutatud Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (*) välja regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada krediidihinnan
gutega seotud hindamismetoodikat. Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve) esitab kõnealused
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu teise
lõigu punktis a osutatud regulatiivsed tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud
korras.
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”.
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23) Artikli 84 lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks võib
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
koostöös Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste stan
dardite eelnõud, et täpsustada krediidihinnangutega seotud
hindamismetoodikat, mille alusel pädevad ametiasutused lu
bavad krediidiasutustel kasutada sisereitingutel põhinevat
meetodit.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
se lõigu punktis a osutatud regulatiivsed tehnilised standar
did määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud
korras.”
24) Artikli 97 lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks töötab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
koostöös Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et täpsustada krediidihinnangutega seotud hinda
mismetoodikat. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangan
dusjärelevalve) esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu teises
lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
25) Artikli 105 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks võib
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
koostöös Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste stan
dardite eelnõud, et täpsustada hindamismetoodikat, mille
alusel pädevad ametiasutused lubavad krediidiasutustel kasu
tada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu teises
lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
26) Artikli 106 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesoleva lõike järjepideva ühtlustamise tagamiseks koostab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada
punktides c ja d esitatud erandeid ning samuti tingimusi lõi
kes 3 käsitletud seotud klientide rühma olemasolu kindlaks
Euroopa
Järelevalveasutus
(Euroopa
tegemiseks.
Pangandusjärelevalve) esitab kõnealused regulatiivsete tehni
liste standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu teise
lõigu punktis a osutatud regulatiivsed tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud
korras.”
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27) Artikli 110 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Liikmesriigid tagavad, et kõnealune teatamine toimub
vähemalt kaks korda aastas. Pädevad ametiasutused kohalda
vad alates 31. detsembrist 2012 aruandluse puhul ühtseid
vorme, sagedusi ja kuupäevi. Käesoleva direktiivi ühtsete ko
haldamistingimuste tagamiseks töötab Euroopa Järelevalve
asutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) välja rakenduslikud
tehniliste standardite eelnõud, et kehtestada liidus enne 1. jaa
nuari 2012 seoses aruandlusega ühtsed vormid (koos seon
duvate juhistega) ning ühesugused sagedused ja kuupäevad.
Aruandluse vormid on proportsionaalsed krediidiasutuste te
gevuse laadi, ulatuse ja keerukuse astmega.

31) Artikli 126 lõige 4 asendatakse järgmisega:
Pädevad ametiasutused teavitavad komisjoni ja Euroo
„4.
pa Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve) kõiki
dest lõike 3 kohaldamisalasse kuuluvatest kokkulepetest.”
32) Artiklit 129 muudetakse järgmiselt:
a)

b)

„Liikmesriigid võivad kehtestada 150 miljonist eurost mada
lama limiidi ning teavitavad sellest Euroopa Järelevalveasu
tust (Euroopa Pangandusjärelevalve) ja komisjoni.”
29) Artikli 122a lõige 10 asendatakse järgmisega:
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäre
„10.
levalve) esitab igal aastal komisjonile aruande selle kohta, kui
das pädevad ametiasutused käesolevat artiklit järgivad.

c)

30) Artiklisse 124 lisatakse järgmine lõige:

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”

lõikesse 2 lisatakse järgmised lõigud:
„Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) võib töötada välja rakenduslike tehniliste standar
dite eelnõud, et tagada käesolevas lõikes osutatud
ühisotsuse tegemise protsessi kohaldamise ühtsed tingi
mused seoses taotluste esitamisega artikli 84 lõikes 1,
artikli 87 lõikes 9, artiklis 105 ja III lisa 6. osas nimeta
tud loa saamiseks, eesmärgiga hõlbustada ühisotsuste
tegemist.

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu teises
lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”

Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
„6.
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve) välja töötada regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud,
et täpsustada käesolevat artiklit ning ühist riskihindamisme
netlust ja -metoodikat.

lõike 2 viiendasse lõiku lisatakse järgmine:
„Kui mis tahes asjaomane pädev ametiasutus on kuue
kuulise perioodi lõpuks teatanud kõnealusest olukorrast
vastavalt määruse (EL) 1093/2010 artiklile 19 Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve),
lükkab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus
oma otsuse tegemise edasi ja ootab ära otsuse, mille
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve) võib nimetatud määruse artikli 19 lõike 3 kohaselt
tema otsuse kohta teha, ja teeb seejärel oma otsuse koos
kõlas Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandus
järelevalve) tehtud otsusega. Kuuekuulist ajavahemikku
käsitatakse lepitusperioodina nimetatud määruse tähen
duses. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) teeb otsuse ühe kuu jooksul. Olukorrast ei
teatata Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangan
dusjärelevalve) pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu
ega pärast ühisotsuse tegemises kokkuleppele jõudmist.”;

28) Artikli 111 lõike 1 neljas lõik asendatakse järgmisega:

Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks töötab
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et saavuta
da käesoleva artikliga seonduvate järelevalvetavade ühtsus,
sealhulgas meetmed, mida võetakse nõuetekohase hoolsuse
tagamisega ja riskijuhtimisega seotud kohustuste täitmata jät
mise korral. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 1. jaanuariks 2014.

lõikesse 1 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus ei
täida esimeses lõigus osutatud ülesandeid või kui päde
vad ametiasutused ei tee konsolideeritud järelevalve eest
vastutava asutusega koostööd sellises ulatuses, mis on
nõutav esimeses lõigus osutatud ülesannete täitmiseks,
võib mis tahes asjaomane pädev ametiasutus teatada sel
lest olukorrast Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Pangandusjärelevalve), mis võib toimida kooskõlas mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 19.”;

Käesoleva direktiivi ühtsete kohaldamistingimuste tagami
seks töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) samuti välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud sellise aruandluse puhul kasutatavate infotehnoloo
giliste lahenduste kohta.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses ja teises
lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu kuuendas ja
seitsmendas lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised
standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätes
tatud korras.”;
d)

lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
i)

kolmandas lõigus asendatakse mõiste „Euroopa
Pangandusjärelevalve Komitee” mõistega „Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)”;
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v)

neljas lõik asendatakse järgmisega:
„Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja kuu jook
sul ühise otsuseni, võtab konsolideeritud järeleval
ve eest vastutav asutus pärast seda, kui ta on
nõuetekohaselt kaalunud vastavate pädevate ameti
asutuste läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist,
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 124
ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise kohta. Kui mis
tahes asjaomane pädev ametiasutus on neljakuulise
perioodi lõpuks pöördunud kõnealuses küsimuses
vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artik
lile 19 Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) poole, lükkab konsolideeritud
järelevalve eest vastutav asutus oma otsuse tegemi
se edasi ja ootab ära otsuse, mille Euroopa Järeleval
veasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) võib
nimetatud määruse artikli 19 lõike 3 kohaselt teha,
ja teeb seejärel oma otsuse kooskõlas Euroopa Järe
levalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) teh
tud otsusega. Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse
lepitusperioodina nimetatud määruse tähenduses.
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäre
levalve) teeb otsuse ühe kuu jooksul. Küsimust ei
suunata Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) pärast neljakuulise ajavahemiku
lõppu ega pärast ühisotsusele jõudmist.”;

iii) viies lõik asendatakse järgmisega:
„Vastavalt liidus emaettevõtjana tegutseva krediidia
sutuse tütarettevõtjate või liidus emaettevõtjana te
gutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate
järelevalve eest vastutavad pädevad ametiasutused
teevad otsuse artiklite 123 ja 124 ning artikli 136
lõike 2 kohaldamise kohta individuaalselt või osali
selt konsolideeritult pärast seda, kui nad on nõuete
kohaselt arvesse võtnud konsolideeritud järelevalve
eest vastutava asutuse esitatud seisukohti ja reser
vatsioone. Kui mis tahes asjaomane pädev ametiasu
tus on neljakuulise perioodi lõpuks teatanud
kõnealusest olukorrast Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Pangandusjärelevalve) vastavalt määru
se (EL) nr 1093/2010 artiklile 19, lükkab pädev
ametiasutus oma otsuse tegemise edasi ja ootab ära
otsuse, mille Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Pangandusjärelevalve) teeb nimetatud määruse
artikli 19 lõike 3 kohaselt, ja teeb seejärel oma ot
suse kooskõlas Euroopa Järelevalveasutuse (Euroo
pa Pangandusjärelevalve) tehtud otsusega.
Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse lepituspe
rioodina nimetatud määruse tähenduses. Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
teeb otsuse ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata
Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandus
järelevalve) pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu
ega pärast ühisotsusele jõudmist.”;
iv) seitsmes lõik asendatakse järgmisega:
„Kui konsulteeritakse Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Pangandusjärelevalve), kaaluvad kõik pä
devad ametiasutused kõnealust nõuannet ning põh
jendavad kõiki märkimisväärseid kõrvalekaldeid
sellest.”;

15.12.2010

kümnes lõik asendatakse järgmisega:
„Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) võib välja töötada rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et tagada käesolevas lõikes osu
tatud ühisotsuse tegemise protsessi kohaldamise
ühtsed tingimused, võttes arvesse artiklite 123
ja 124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamist, eesmär
giga hõlbustada ühisotsuste tegemist.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kümnen
das lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised stan
dardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.”

33) Artikli 130 lõike 1 esimene ja teine lõik asendatakse
järgmisega:
„1. Pangakontsernisiseses hädaolukorras, sealhulgas mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18 määratletud olukorras või
olukorras, mis tekib seoses finantsturgude negatiivsete aren
gutendentsidega, mis võib ohustada turu likviidsust ja fi
nantssüsteemi stabiilsust mis tahes liikmesriigis, kus
kontserni üksustele on antud tegevusluba või kus on loodud
artiklis 42a nimetatud olulisi filiaale, hoiatab konsolideeritud
järelevalve eest vastutav asutus võimalikult kiiresti Euroopa
Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu ning artikli 49 neljandas lõi
gus ja artiklis 50 nimetatud asutusi, kui 1. peatüki 2. jaost ei
tulene teisiti, ning edastab kõik andmed, mis on olulised nen
de tööülesannete täitmiseks. See kohustus kehtib kõikide ar
tiklites 125 ja 126 osutatud pädevate ametiasutuste puhul ja
artikli 129 lõikes 1 osutatud pädeva ametiasutuse puhul.
Kui artikli 49 neljandas lõigus nimetatud asutus saab teadli
kuks esimeses lõigus kirjeldatud olukorrast, hoiatab ta või
malikult kiiresti artiklites 125 ja 126 nimetatud pädevaid
ametiasutusi ning Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa
Pangandusjärelevalve).”
34) Artikli 131 kolmas lõige asendatakse järgmisega:
„Krediidiasutusena tegutseva emaettevõtja tütarettevõtjale te
gevusloa väljaandnud pädev ametiasutus võib kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 28 anda vastastikuse
kokkuleppe alusel vastutuse järelevalve eest üle sellele päde
vale ametiasutusele, kes on emaettevõtjale tegevusloa välja
andnud ja teostab tema tegevuse üle järelevalvet, nii et talle
langeb vastutus teostada järelevalvet tütarettevõtja üle vasta
valt käesolevale direktiivile. Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Pangandusjärelevalve) tuleb teatada niisuguste le
pingute olemasolust ja sisust. Komisjon edastab selle teabe
teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele ja Euroopa
panganduskomiteele.”
35) Artiklit 131a muudetakse järgmiselt:
a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus
moodustab järelevalvekolleegiume, et hõlbustada artik
lis 129 ja artikli 130 lõikes 1 nimetatud ülesannete täit
mist ning tagada vastavalt käesoleva artikli lõikes 2
toodud konfidentsiaalsusnõuetele ja liidu õigusele asja
kohane koordineerimine ja koostöö kolmandate riikide
asjaomaste pädevate ametiasutustega.
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Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Pangandusjärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks
järelevalvekolleegiumide töö üldtingimused.

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjäreleval
ve) aitab edendada ja jälgida käesolevas artiklis osutatud
järelevalvekolleegiumide tõhusat, tulemuslikku ja järje
pidevat toimimist kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010
artikliga 21. Sel eesmärgil osaleb Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Pangandusjärelevalve) vastavalt vajadusele
ning teda käsitatakse pädeva ametiasutusena.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu neljandas
lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud
korras.”;

Järelevalvekolleegiumid annavad järelevalve eest vastu
tavale asutusele, Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Pangandusjärelevalve) ja muudele asjaomastele pädeva
tele ametiasutustele raamistiku järgmiste ülesannete
täitmiseks:
a)

teabe vahetamine omavahel ja Euroopa Järelevalve
asutusega (Euroopa Pangandusjärelevalve) kooskõ
las määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 21;

b)

vajaduse korral vabatahtlikus tööülesannete teiste
täita jätmises ja vabatahtlikus kohustuste delegeeri
mises kokkuleppimine;

c)

vastavalt artiklile 124 järelevalvealaste kontrollide
kavade kindlaksmääramine kontserni riskihindami
se põhjal;

d)

järelevalve tõhususe suurendamine, kõrvaldades
mittevajalikud järelevalvealased topeltnõuded, seal
hulgas seoses artikli 130 lõikes 2 ja artikli 132 lõi
kes 2 osutatud teabenõuetega;

e)

käesoleva direktiivi kohaste usaldatavusnormatiivi
de järjekindel kohaldamine pangakontserni kõigi
üksuste lõikes, ilma et see piiraks liidu õiguses lei
duvaid valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust;

f)

artikli 129 lõike 1 punkti c kohaldamine, võttes ar
vesse muid foorumeid, mida võidakse kõnealuses
valdkonnas luua.

Järelevalvekolleegiumides osalevad pädevad ametiasu
tused ja Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandus
järelevalve) peavad tegema tihedat koostööd. 1. peatüki
2. jaos sätestatud konfidentsiaalsusnõuded ei takista pä
devaid ametiasutusi vahetamast järelevalveasutuste kol
leegiumides konfidentsiaalset teavet. Järelevalveasutuste
kolleegiumide loomine ja toimimine ei mõjuta käes
olevas direktiivis sätestatud pädevate ametiasutuste õigu
si ja kohustusi.”;
b)

lõikes 2:
i)

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagami
seks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) välja töötada regulatiivsete
tehniliste standardite eelnõud, et täpsustada järele
valvekolleegiumide töö üldtingimusi.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta
vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnili
sed standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artik
lites 10–14 sätestatud korras.

ii)

kuues lõik asendatakse järgmisega:
„Konsolideeritud järelevalve eest vastutav pädev
ametiasutus, kelle suhtes kohaldatakse 1. peatüki 2.
jao kohaseid konfidentsiaalsusenõudeid, teavitab
Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjä
relevalve) järelevalveasutuste kolleegiumi tegevu
sest, sealhulgas hädaolukordades, ning edastab
Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandus
järelevalve) kogu teabe, mis on eriti oluline järele
valvealase tegevuse lähendamiseks.”

36) Artikli 132 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
a)

esimese lõigu järele lisatakse järgmised lõigud:
„Pädevad ametiasutused teevad käesoleva direktiivi ko
haldamisel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Pangandusjärelevalve) kooskõlas määrusega
(EL) nr 1093/2010.
Pädevad ametiasutused Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Pangandusjärelevalve) kogu teabe, mis on va
jalik tema ülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale di
rektiivile ja määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 35
kohaselt.”;

b)

lisatakse järgmised lõigud:
„Pädevad ametiasutused võivad teatada Euroopa Järele
valveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve) olukor
dadest, kui:
a)

pädev ametiasutus ei ole edastanud olulist teavet,
või

b)

koostöötaotlust, eelkõige taotlust asjakohase teabe
esitamiseks, ei ole rahuldatud või sellele ei ole vas
tatud mõistliku aja jooksul.

Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 sä
tete kohaldamist, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroo
pa Pangandusjärelevalve) seitsmendas lõigus osutatud
juhtudel toimida kooskõlas talle määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 19 antud volitustega.”
37) Artikli 140 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Konsolideeritud järelevalve eest vastutavad pädevad
ametiasutused koostavad nimekirja artikli 71 lõikes 2 nime
tatud finantsvaldusettevõtjatest. Need nimekirjad edastatakse
teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, Euroopa Jä
relevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve) ja
komisjonile.”
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38) Artiklit 143 muudetakse järgmiselt:
a)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
i)

esimese lõigu lõppu lisatakse järgmine lause:
„Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjä
relevalve) aitab komisjoni ja Euroopa pangandusko
miteed kõnealuste ülesannete täitmisel, sealhulgas
seoses selliste juhiste ajakohastamisega.”;

ii)

b)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
41) Artiklit 156 muudetakse järgmiselt:
a)

mõiste „Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee” asenda
takse mõistega „Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Pangandusjärelevalve)”;

b)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjon kontrollib koostöös Euroopa Järelevalveasu
tuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) ja liikmesriikidega
ning võttes korrapäraselt arvesse Euroopa Keskpanga
seisukohti, kas käesoleval direktiivil on koostoimes di
rektiiviga 2006/49/EÜ märkimisväärne mõju majan
dustsüklile, ja otsustab kontrolli tulemuste põhjal, kas
võimalikud korrigeerivad meetmed on põhjendatud.”

lõike 3 neljas lõik asendatakse järgmisega:
„Järelevalvemetoodikad peavad olema sellised, et nende
ga saaks saavutada konsolideeritud järelevalve käes
olevas peatükis määratletud eesmärg id ning neist tuleb
teatada muudele asjassepuutuvatele pädevatele ametiasu
tustele, Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangan
dusjärelevalve) ja komisjonile.”

39) Artiklisse144 lisatakse järgmised lõigud:
„Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
töötab Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et
määrata kindlaks käesoleva artikli kohaselt avalikustatavate
andmete vorm, struktuur, sisu ja tähtaeg. Euroopa Järeleval
veasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) esitab kõnealused
rakenduslike tehniliste standardite eelnõud komisjonile
1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
40) Artiklisse 150 lisatakse järgmine lõige:
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
„3.
valve) töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eel
nõud,
et
tagada
käesoleva
direktiivi
ühtsed
kohaldamistingimused järgmiste kohaldamistingimuste osas:
a)

V lisa punktid 15–17;

b)

V lisa punkti 23 lõig l seoses kriteeriumitega, millega
määratakse kindlaks kogu töötasu moodustava põhi- ja
muutuvtasu asjakohased suhtarvud, ning V lisa punkti
23 lõike o alalõige ii, et täpsustada instrumentide liigid,
mis täidavad kõnealuses punktis sätestatud tingimusi;

c)

Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)
esitab kõnealused rakenduslike tehniliste standardite eelnõud
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Lõike 1 esimeses lõigus osutatud kontrolli teostav
pädev ametiasutus võtab kõiki selliseid juhiseid ar
vesse. Selleks konsulteerib pädev ametiasutus enne
otsuse tegemist Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Pangandusjärelevalve).”;

VI lisa 2. osa seoses punktis 12 osutatud kvantitatiivsete
tegurite, punktis 13 osutatud kvalitatiivsete tegurite ja
punktis 14 osutatud võrdlusalusega;
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Artikkel 10
Direktiivi 2006/49/EÜ muudatused
Direktiivi 2006/49/EÜ muudetakse järgmiselt.
1) Artiklisse 18 lisatakse järgmine lõige:
„5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010.
aasta määrusega (EL) nr 1093/2010 (*) asutatud Euroopa Jä
relevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) võib töötada
välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et täpsus
tada hindamismetoodikat, mille alusel pädevad ametiasu
tused lubavad asutustel kasutada sisemudeleid käesoleva
direktiivi kohaseks kapitalinõuete arvutamiseks.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.”.
2) Artikli 22 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Kui pädevad ametiasutused loobuvad käesolevas artiklis sä
testatud kapitalinõuete kohaldamisest konsolideeritud alus
tel, teavitavad nad sellest komisjoni ja Euroopa
Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve).”
3) Artikli 32 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
a)

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Pädevad ametiasutused teavitavad Euroopa Järelevalve
asutust (Euroopa Pangandusjärelevalve), nõukogu ja ko
misjoni nimetatud korrast.”;

b)

lisatakse järgmine lõik:
„Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärele
valve) annab välja suuniseid seoses käesolevas lõigus
osutatud korraga.”
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4) Artikli 36 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid määravad ametiasutused, kelle pädevus
se kuulub käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmi
ne. Nad teavitavad sellest Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Pangandusjärelevalve) ja komisjoni, näidates ära
ülesannete jaotumise.”
5.

Artikli 38 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:
„Pädevad ametiasutused teevad käesoleva direktiivi kohalda
misel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Pan
gandusjärelevalve) kooskõlas määrusega (EL) nr 1093/2010.
Pädevad ametiasutused esitavad Euroopa Järelevalveasutuse
le (Euroopa Pangandusjärelevalve) viivitamata kogu teabe,
mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks vastavalt käes
olevale direktiivile ja määrusele (EL) nr 1093/2010, tehes
seda kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 35.”
Artikkel 11
Direktiivi 2009/65/EÜ muudatused

Direktiivi 2009/65/EÜ muudetakse järgmiselt.

c)
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olulist osalust omavate aktsionäride ja liikmete suhtes
kohaldatavaid nõudeid, samuti täpsustada, millised asja
olud võivad takistada pädeva asutuse poolset tõhusat jä
relevalvet, nagu on sätestatud käesoleva direktiivi
artikli 8 lõikes 1 ning direktiivi 2004/39/EÜ artikli 10
lõigetes 1 ja 2, vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 11.

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) välja töötada rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused esimese lõigu punktides a ja b viidatud teabe
esitamiseks.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010* artiklis 15 sätestatud korras.”
4) Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

1) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:
„8.
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri
2010. aasta määrusega (EL) nr 1095/2010 (*) asutatud Euroo
pa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)
välja töötada regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, et
täpsustada teavet, mis tuleb esitada pädevatele asutustele eu
rofondi tegevusloa taotlemisel.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

„2.
Liikmesriigid teavitavad Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja komisjoni ka kõiki
dest üldistest probleemidest, mis eurofondidel tekivad oma
osakute turustamisel mis tahes kolmandas riigis.
Komisjon uurib neid raskusi võimalikult kiiresti, et leida so
biv lahendus. Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) aitab komisjoni selle ülesande täitmisel.”
5) Artiklisse 11 lisatakse järgmine lõige:

(*) ELT L 331., 15.12.2010, lk 84.”
2) Artikli 6 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:
„Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärele
valve) teavitatakse kõigist antud tegevuslubadest ning ta aval
dab tegevusloa saanud fondivalitsejate loendi oma veebisaidil
ja ajakohastab seda.”

„3. Selleks et tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlus
tamine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et koostada direktiivi 2004/39/EÜ artik
li 10b lõikes 4 osutatud teabeelementide, mida kavandavad
omandajad peavad teatises esitama, täielik loetelu, viitega
ilma et see piiraks kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 2
kohaldamist.

3) Artiklisse 7 lisatakse järgmine lõige:
„6.
Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et täpsustada:
a)

teavet, mida fondivalitseja tegevusloa taotlemisel tuleb
esitada pädevatele asutustele, sealhulgas tegevuskava;

b)

lõike 2 kohaselt fondivalitseja suhtes kohaldatavaid nõu
deid ning nõudeid, mida lõike 3 kohaselt esitatakse tea
tes sisalduva teabe suhtes;

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) välja töötada rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohase päde
vate asutuste vahelise konsulteerimise läbiviimise standard
vormid, -mallid ja -menetlused ning teha viide direktiivi
2004/39/EÜ artikli 10 lõikele 4.
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
6) Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:
a)

lõiget 3 muudetakse järgmiselt:
i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
„3.
Ilma et see piiraks artikli 116 kohaldamist,
võtab komisjon artikli 112 lõigetes 2–4 ning artik
lites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeri
tud õigusaktide abil vastu meetmed, millega
määratakse kindlaks lõike 1 teise lõigu punktis a
osutatud kord ja süsteemid ning lõike 1 teise lõigu
punktis b osutatud ülesehitus ja korralduslikud nõu
ded huvide konflikti miinimumini viimiseks.”;

ii)
b)

teine lõik jäetakse välja;

lisatakse järgmine lõige:
„4. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gasmiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohalda
mise tingimused lõikes 3 osutatud menetluste, korra,
struktuuri ja organisatsiooniliste nõuete osas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

8) Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:
a)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt
i)

esimese lõigu sissejuhatav lause asendatakse
järgmisega:
Ilma et see piiraks artikli 116 kohaldamist,
„2.
võtab komisjon artikli 112 lõigetes 2–4 ning artik
lites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeri
tud õigusaktide abil vastu meetmed, tagamaks, et
fondivalitseja täidab lõikes 1 kehtestatud kohustusi,
eelkõige selleks, et:”;

ii)
b)

teine lõik jäetakse välja;

lisatakse järgmine lõige:
„3. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktid lõikes 2
osutatud kriteeriumide, põhimõtete ja meetmete osas.
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
9) Artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:
„10. Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb lõige
te 1, 2, 3, 8 ja 9 kohaselt esitada.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused teabe edastamiseks lõigete 3 ja 9 kohaselt.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
10) Artiklisse 18 lisatakse järgmine lõige:
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
„5.
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb lõige
te 1, 2 ja 4 kohaselt esitada.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused teabe edastamiseks lõigete 2 ja 4 kohaselt.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
10) Artiklisse 20 lisatakse järgmine lõige:
Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlusta
„5.
mine, võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et määratleda teavet, mis tuleb esitada
pädevatele asutustele teises liikmesriigis asutatud eurofondi
valitsemise loa taotlemisel.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehni
lised standardid vastu võtta määruse (EL) nr 1095/2010 ar
tiklites 10–14 sätestatud korras.
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Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja tehniliste rakendusstandardite eel
nõud, et kehtestada teabevahetuseks standardvormid, -mallid
ja -menetlused.

tühistama, ilma et see piiraks määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 17 kohaseid Euroopa Järelevalve
asutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitusi.”;
c)

Komisjonile antakse volitused võtta vastu kolmandas lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Kui fondivalitseja keeldub jätkuvalt esitamast fon
divalitseja vastuvõtva liikmesriigi poolt vastavalt lõike
le 2 taotletavat teavet või jätkab vastuvõtvas liikmesriigis
kehtivate samas lõikes märgitud õigusnormide rikkumist
hoolimata fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevate
asutuste võetud meetmetest või seetõttu, et need meet
med osutuvad ebapiisavaks või neid ei saa vastuvõtvas
liikmesriigis rakendada, võivad fondivalitseja vastuvõtva
liikmesriigi pädevad asutused võtta järgnevaid
meetmeid:
a)

b)

b)

pärast päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele tea
tamist võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas
meetmeid artiklite 98 ja 99 alusel, edasise rikkumi
se takistamiseks või selle eest karistamiseks ning va
jaduse korral kõnealuse fondivalitseja edasiste
tehingute sooritamise tõkestamiseks oma territoo
riumil. Liikmesriigid tagavad, et nende territooriu
mil saab fondivalitsejale kätte toimetada kõnealuste
meetmete võtmiseks vajalikke õigusdokumente. Kui
fondivalitseja vastuvõtvas liikmesriigis osutatav tee
nus on eurofondi valitsemine, võib fondivalitseja
vastuvõttev liikmesriik nõuda fondivalitsejalt kõ
nealuse eurofondi valitsemise lõpetamist; või
kui nende hinnangul on fondivalitseja päritoluliik
mesriigi pädevate asutuste võetud meetmed ebapii
savad, teatada kõnealusest olukorrast Euroopa
Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärele
valve), kes võib võtta meetmeid vastavalt määruse
(EL) nr 1095/2010 artiklis 19 antud volitustele.”;

lõike 7 esimene ja teine lõik asendatakse järgmistega:

lõike 9 esimene lõik asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid teatavad Euroopa Järelevalveasutu
„9.
sele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja komisjoni
le, mitu korda ja mis tüüpi juhtudel nad on keeldunud
tegevusloa andmisest artikli 17 alusel või jätnud rahul
damata taotluse artikli 20 alusel või on võtnud meet
meid vastavalt käesoleva artikli lõikele 5.”

11) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:
a)
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12) Artikli 23 lõiget 6 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:
„6.
Komisjon võib kooskõlas artikli 112 lõigete
ga 2–4 ja artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimuste
kohaselt võtta delegeeritud õigusaktidega meetmeid
meetmete kohta, mida depositoorium peab võtma, et
täita oma kohustusi seoses eurofondiga, mida valitseb
teises liikmesriigis asutatud fondivalitseja, kaasa arvatud
üksikasjad, mis tuleb lisada tüüplepingusse, mida depo
sitoorium ja fondivalitseja peavad kasutama vastavalt
lõikele 5.”;

b)

teine lõik jäetakse välja.

13) Artiklile 29 lisatakse järgmised lõiked:
„5.
Käesoleva direktiivi järjepideva ühtlustamise tagami
seks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada:
a)

teavet, mida äriühinguna asutatud fondi tegevusloa taot
lemisel tuleb esitada pädevatele asutustele, sealhulgas te
gevuskava, ning

b)

asjaolusid, mis võivad takistada pädeva asutuse poolset
tõhusat järelevalvet, nagu on ette nähtud lõike 1
punktis c.

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.

„7. Enne lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud menetluse raken
damist võivad fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pä
devad asutused eriolukorras võtta mis tahes
ettevaatusmeetmeid, et kaitsta investorite ja muude sel
liste isikute huve, kellele osutatakse teenuseid. Komisjo
ni,
Euroopa
Järelevalveasutust
(Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) ja teiste asjaomaste liikmes
riikide pädevaid asutusi teavitatakse sellistest meetmetest
nii kiiresti kui võimalik.

6. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste tagami
seks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) välja töötada rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja
-menetlused lõike 5 esimese lõigu punktis a osutatud teabe
esitamiseks.

Pärast konsulteerimist asjaomaste liikmesriikide pädeva
te asutustega võib komisjon otsustada, et kõnealune liik
mesriik peab võetud meetmeid muutma või need

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 15 sätestatud korras.”
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14) Artikli 32 lõige 6 asendatakse järgmisega:
„6.
Liikmesriigid teavitavad Euroopa Järelevalveasutust
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ja komisjoni sellest,
millised äriühinguna asutatud fondid kasutavad lõigetes 4
ja 5 sätestatud erandeid.”
15) Artikli 33 lõiget 6 muudetakse järgmiselt:
a)

Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
18) Artiklit 51 muudetakse järgmiselt:
a)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

teine lõik jäetakse välja.

(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.”;

16) Artiklit 43 muudetakse järgmiselt:
a)

lõikes 5:
i)

b)

asendatakse esimene lõik järgmisega:

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Ilma et see piiraks artikli 116 kohaldamist võtab
komisjon vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4 ning artik
lites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeritud
õigusaktide abil vastu meetmed, millega määratakse
kindlaks:

„5.
Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigete
le 2–4 ning artiklites 112a ja 112b sätestatud tingi
mustel delegeeritud õigusaktide abil võtta
meetmeid, täpsustades üksikasjalikult lõigetes 1 ja 3
osutatud teabe sisu, vormi ning esitamise meetodi.”;
ii)

lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Pädevad asutused tagavad, et kogu teave, mis saadakse
kolmanda lõigu alusel ja mis koondatakse kõigi nende
poolt kontrollitavate fondivalitsejate või äriühinguna
asutatud fondide kohta, on süsteemsete riskide liidu ta
sandil jälgimise eesmärgil kättesaadav määruse (EL)
nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt Euroopa Järelevalvea
sutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010.
aasta määrusega (EL) nr 1092/2010 (finantssüsteemi
makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Lii
dus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise
kohta) (*) asutatud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõuko
gule nimetatud määruse artikli 15 kohaselt.

„6.
Komisjon võib kooskõlas artikli 112 lõigete
ga 2–4 ning artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimus
te kohaselt võtta delegeeritud õigusaktidega meetmeid
meetmete kohta, mida depositoorium peab võtma, et
täita oma kohustusi seoses eurofondiga, mida valitseb
teises liikmesriigis asutatud fondivalitseja, kaasa arvatud
üksikasjad, mis tuleb lisada tüüplepingusse, mida depo
sitoorium ja fondivalitseja peavad kasutama vastavalt
lõikele 5.”;
b)
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a)

kriteeriumid fondivalitseja poolt vastavalt lõike 1
esimesele lõigule rakendatavate riskijuhtimise prot
seduuride adekvaatsuse hindamiseks;

b)

üksikasjalikud eeskirjad börsiväliste tuletisinstru
mentide väärtuse täpse ja sõltumatu hindamise koh
ta; ning

c)

üksikasjalikud nõuded teabe sisu ja järgitava korra
kohta fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevatele
asutustele lõike 1 kolmandas lõigus viidatud teabe
edastamisel.”;

teine lõik jäetakse välja.

lisatakse järgmine lõige:
„6. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide rakenda
mise tingimused käesoleva artikli lõigete 1 ja 3 kohaselt
esitatava teabe sisu ja vormi ning edastamise meetodi
osas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korrale.”

17) Artiklisse 50 lisatakse järgmine lõige:
Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
„4.
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et täpsustada sätteid, mis käsitlevad varaliike, mil
lesse eurofond võib vastavalt käesolevale artiklile ja selliste sä
tetega seoses komisjoni poolt vastu võetud delegeeritud
õigusaktidele investeerida.

c)

lisatakse järgmine lõige:
„5. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohalda
mise tingimused lõikes 4 osutatud kriteeriumide ja
eeskirjade osas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
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19) Artikli 52 lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid esitavad Euroopa Järelevalveasutusele (Euroo
pa Väärtpaberiturujärelevalve) ja komisjonile esimeses lõigus
osutatud võlakirjakategooriate loetelu ja nende emitentide
loetelu, kellel on vastavalt õigusaktidele ja esimeses lõigus ni
metatud järelevalve korrale õigus emiteerida käesolevas artik
lis sätestatud kriteeriumidele vastavaid võlakirju. Loeteludele
lisatakse teatis antavate tagatiste staatuse kohta. Komisjon ja
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
ve) edastavad selle teabe viivitamata teistele liikmesriikidele
koos kõigi märkustega, mida nad peavad asjakohaseks, ning
teevad nimetatud teabe oma veebisaidil üldsusele kättesaada
vaks. Artikli 112 lõikes 1 osutatud Euroopa väärtpaberiko
mitee võib selliste teadete üle vahetada arvamusi.”
20) Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:
a)

esimese lõigu
järgmisega:

sissejuhatav

osa

asendatakse

„6. Komisjon võib võtta vastavalt artikli 112 lõi
getes 2–4 ning artiklites 112a ja 112b sätestatud
tingimustel delegeeritud õigusaktidega vastu meet
med, täpsustades järgmist:”;
ii)
b)

„4. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohalda
mise tingimused lõikes 3 osutatud kokkulepete,
meetmete ja rikkumiste osas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
22) Artikli 62 lõige 4 asendatakse järgmisega:

23) Artiklit 64 muudetakse järgmiselt:
a)

lisatakse järgmine lõige:

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
21) Artiklit 61 muudetakse järgmiselt:
lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4
ning artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel dele
geeritud õigusaktide abil vastu võtta meetmed, millega
määratakse täpsustatakse täiendavalt:
a)

üksikasjad, mis tuleb lisada lõikes 1 osutatud kok
kuleppesse; ning

b)

lõikes 2 osutatud rikkumised, millel on negatiivne
mõju investor-eurofondile.”;

lõige 4 asendatakse järgmisega:
Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4
„4.
ning artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel dele
geeritud õigusaktide abil vastu võtta meetmed, millega
täpsustatakse:

teine lõik jäetakse välja;

„7. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohalda
mise tingimused lõikes 6 osutatud kokkulepete,
meetmete ja menetluste osas.

a)

lisatakse järgmine lõige:

Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele ning ar
„4.
tiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeritud
õigusaktide abil vastu võtta meetmed, millega täpsustatakse
lõike 1 esimeses lõigus viidatud kokkuleppe sisu.”

lõikes 6:
i)

b)
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b)

a)

lõikes 1 osutatud teabe esitamise viis ja vorm või

b)

kui investor-eurofond kannab vastutasuks osakute
eest kõik või osa oma varast üle ühiseurofondile,
sellise makse hindamise ja auditeerimise kord ning
investor-eurofondi depositooriumi roll kõnealuses
protsessis.”;

lisatakse järgmine lõige:
„5. Teabe esitamise viisi ühtsete kohaldamistingimus
te tagamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohalda
mise tingimused lõikes 4 osutatud esitatava teabe vormi
ja viisi ning menetluse osas.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”

24) Artiklisse 69 lisatakse järgmine lõige:
Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
„5.
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) välja töötada regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et täpsustada sätteid, mis käsitlevad prospekti sisu,
I lisa kohast aastaaruannet ja poolaastaaruannet ning kõne
aluste dokumentide vormingut.
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Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”

b)

„4.
Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4 ning
artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeritud
õigusaktide abil võtta meetmeid, millega määratakse kindlaks
konkreetsed tingimused, mis peavad olema täidetud prospek
ti esitamise korral kas muul püsival andmekandjal kui pabe
ril või veebisaidil, mida ei loeta püsivaks andmekandjaks.”

a)

lõige 7 asendatakse järgmisega:
Komisjon võtab vastavalt artiklile 112 lõigete
„7.
le 2–4 ning artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimus
tel delegeeritud õigusaktide abil vastu meetmed, millega
täpsustatakse:
a)

b)

vastavalt lõigetele 2, 3 ja 4 investorile esitatava põ
hiteabe üksikasjalik ja ammendav sisu;
järgmistel juhtudel investorile esitatava põhiteabe
üksikasjalik ja ammendav sisu:
i)

eri investeerimisüksustega eurofondide puhul
teatava investeerimisüksuse osakuid märkivale
investorile esitatav põhiteave, sealhulgas teave
selle kohta, kuidas vahetada investeerimisük
sust ja millised on sellega seotud kulud;

lisatakse järgmine lõige:
„8. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) välja töötada rakenduslike
tehniliste standardite eelnõud, et määrata kindlaks ko
misjoni poolt kooskõlas lõikega 7 vastu võetud delegee
ritud õigusaktide kohaldamise tingimused seoses
lõikes 3 osutatud teabega.

25) Artikli 75 lõige 4 asendatakse järgmisega:

26) Artiklit 78 muudetakse järgmiselt:
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
27) Artikli 81 lõige 2 asendatakse järgmisega:
Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4 ning
„2.
artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeritud
õigusaktide abil võtta meetmeid, millega määratakse kindlaks
konkreetsed tingimused, mis peavad olema täidetud investo
rile esitatava põhiteabe esitamise korral kas muul püsival
andmekandjal kui paberil või veebisaidil, mida ei loeta püsi
vaks andmekandjaks.”
28) Artiklisse 83 lisatakse järgmine lõige:
Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
„3.
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõud, et määrata kindlaks käesoleva artikli nõuded seoses
laenuvõtmisega
Komisjonile on delegeeritud volitused võtta vastu esimeses
lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse
(EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
29) Artiklisse 84 lisatakse järgmine lõige:

ii)

eri klassi aktsiaid pakkuvate eurofondide puhul
teatava klassi aktsiaid märkivale investorile esi
tatav põhiteave;

iii) fond-fondis-struktuuri puhul sellisele investori
le esitatav põhiteave, kes märgib teistesse euro
fondidesse või artikli 50 lõike 1 punktis e
osutatud investeerimisfondidesse investeeriva
eurofondi osakuid;
iv) investor- ja ühiseurofondi struktuuri puhul
investor-eurofondi osakuid märkivale investo
rile esitatav põhiteave; ning
v)

c)

struktureeritud, kapitalikaitse ja muude sama
laadsete eurofondide puhul investorile seoses
sellise eurofondi eriomadustega esitatav põhi
teave, ning

lõike 5 kohaselt investorile esitatava põhiteabe vor
mi ja esitluse üksikasjad.”;

Käesoleva artikli järjepideva ühtlustamise tagamiseks
„4.
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) välja töötada regulatiivsete standardite eelnõud, et
täpsustada tingimused, mida eurofond peab täitma lõike 2
punkti a kohasel eurofondi osakute tagasiostmise või
-võtmise ajutisel peatamisel, kui otsus peatamise kohta on
tehtud.
Komisjonile antakse delegeeritud volitused võtta vastu esime
ses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.”
30) Artikkel 95 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 95
1. Komisjon võib vastavalt artikli 112 lõigetele 2–4 ning
artiklites 112a ja 112b sätestatud tingimustel delegeeritud
õigusaktide abil vastu võtta meetmed, millega täpsustatakse:
a)

artikli 91 lõikes 3 osutatud teabe ulatus;
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c)

eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele
vastavalt artikli 93 lõikele 7 nõutud juurdepääsu lihtsus
tamine artikli 93 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabele ja
dokumentidele.

sellise teate ühtlustatud sisu ja näidisvorm, mida euro
fond kasutab teate esitamiseks artikli 93 lõike 1 koha
selt, kaasa arvatud viide dokumendile, mille kohta tõlge
on tehtud;

b)

artikli 93 lõikes 3 osutatud ühtlustatud kinnituse vorm
ja sisu, mida kasutavad liikmesriikide pädevad asutused;

c)

9. Käesoleva artikli ühtsete kohaldamistingimuste ta
gamiseks võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) töötada välja tehniliste ra
kenduslike standardite eelnõud, et kehtestada ühised me
netlused pädevatele asutustele koostöö tegemiseks
lõigetes 4 ja 5 osutatud kohapealse kontrolli ja uurimise
läbiviimisel.

pädevate asutuste vahelise sellise teabevahetuse, sealhul
gas sellise elektroonilise teabevahetuse kord, mille abil
teavitatakse artikli 93 alusel.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
31) Artikli 97 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kes täidavad
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi. Nad teavitavad
sellest Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberituru
järelevalve) ja komisjoni, näidates ära ülesannete jaotumise.”

Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõi
gus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid mää
ruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
33) Artiklit 102 muudetakse järgmiselt:
a)

lisatakse järgmine lõige:
„2a. Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ko
haldamisel koostööd Euroopa Järelevalveasutusega
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) kooskõlas määru
sega (EL) nr 1095/2010.

b)

lõiked 8 ja 9 asendatakse järgmisega:
„8. Pädevad asutused võivad teatada Euroopa Järele
valveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) olu
kordadest, kui:
a)

b)

artiklis 109 sätestatud taotlust teabe esitamiseks ei
rahuldatud või sellele ei ole vastatud mõistliku aja
jooksul;
artiklis 110 sätestatud kontrolli või uurimise läbi
viimise taotlust ei rahuldatud või sellele ei ole vas
tatud mõistliku aja jooksul või

lõikele 5 lisatakse järgmine punkt:
„d) Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve), Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 1093/2010 (*) asutatud Euroopa
Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve),
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1094/2010 (**) asutatud Euroopa Järelevalveasu
tus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Jä
relevalve) ning Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu.

Pädevad asutused esitavad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) viivitamata kogu
teabe, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks määru
se (EL) nr 1095/2010 artikli 35 kohaselt.”;
b)

lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„2. Lõikega 1 ei takistata liikmesriikide pädevatel asu
tustel teabe vahetamist vastavalt käesolevale direktiivile
või eurofondide või nende äritegevusele kaasaaitavate
äriühingute suhtes kohaldatavale muudele liidu õigusak
tidele ega kõnealuse teabe edastamist Euroopa Järeleval
veasutusele
(Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve)
kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010 või Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogule. Kõnealuse teabe puhul
kehtib lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise
kohustus.”;

32) Artiklit 101 muudetakse järgmiselt:
a)

taotlust lubada pädeva asutuse ametnikul osaleda
teise liikmesriigi pädevate asutuste ametnike läbivii
davates toimingutes ei rahuldatud või sellele ei ole
vastatud mõistliku aja jooksul.
Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu
(ELi toimimise leping) artikli 258 kohaldamist, võib
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve) esimeses lõigus osutatud juhtudel toi
mida kooskõlas talle määruse (EL) nr 1095/2010
artiklis 19 antud volitustega, ilma et see piiraks või
malusi keelduda teabe saamiseks või uurimise läbi
viimiseks esitatud taotluse alusel toimida, nagu on
ette nähtud käesoleva artikli lõikes 6, ega Euroopa
Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärele
valve) võimet toimida sellistel juhtudel nimetatud
määruse artikli 17 kohaselt.

2.
Artikli 93 ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks
võib Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalve) töötada välja rakenduslike tehniliste standardite
eelnõud, et täpsustada järgmist:
a)
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(*) ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
(**) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.”.
34) Artiklit 103 muudetakse järgmisetl:
a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3.
Liikmesriigid teevad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), komisjonile ja teis
tele liikmesriikidele teatavaks nende asutuste nimed, kes
vastavalt lõikele 1 võivad teavet saada.”
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lõige 7 asendatakse järgmisega:
„7.
Liikmesriigid teevad Euroopa Järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), komisjonile ja teis
tele liikmesriikidele teatavaks nende asutuste või organi
te nimed, kes vastavalt lõikele 4 võivad teavet saada.”

35) Artikkel 105 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 105
Käesoleva direktiivi kohaste teabevahetust käsitlevate sätete
ühtsete kohaldamistingimuste tagamiseks võib Euroopa Järe
levalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) välja töö
tada rakenduslike tehniliste standardite eelnõud, et määrata
kindlaks tingimused seoses pädevate asutuste vahelise teabe
vahetuse korraga ning pädevate asutuste ja Euroopa Järele
valveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) vahelise
teabevahetuse korraga.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu esimeses lõigus
osutatud rakenduslikud tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.”
36) Artikli 108 lõiget 5 muudetakse järgmiselt:
a)

esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:
„b) vajaduse korral teatatakse kõnealusest olukorrast
Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve), kes võib võtta meetmeid vastavalt
määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 19 kohaselt an
tud volitustele.”;

b)

teine lõik asendatakse järgmisega:
„Komisjoni ja Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve) teavitatakse viivitamata mis
tahes meetmetest, mida on võetud esimese lõigu punkti
a kohaselt.”

37) XIII peatüki pealkiri asendatakse järgmisega.
„DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA TÄITEVVOLITUSED”

38) Artikkel 111 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 111
Komisjon võib võtta vastu käesoleva direktiivi tehnilised
muudatused järgmistes valdkondades:
a)

b)

mõistete selgitamine käesoleva direktiivi järjepideva üht
lustamise ja ühtse kohaldamise tagamiseks kogu liidus
või
terminite ühtlustamine ja määratluste vormistamine
kooskõlas hilisemate avatud investeerimisfonde ja nen
dega seotud küsimusi reguleerivate õigusaktidega.

Esimese lõigus osutatud meetmed võetakse vastu vastavalt
artikli 112 lõigetele 2–4 ning artiklites 112a ja 112b sätes
tatud tingimustel delegeeritud õigusaktide abil.”
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39) Artikkel 112 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 112
1. Komisjoni aitab komisjoni otsusega 2001/528/EÜ loo
dud Euroopa väärtpaberikomitee.
2. Komisjonile antakse neljaks aastaks alates 4. jaanuarist
2011 õigus võtta vastu artiklites 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60,
61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 osutatud delegeeritud õi
gusakte. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aru
ande hiljemalt kuus kuud enne nelja-aastase ajavahemiku
lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt sa
maks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parla
ment või nõukogu need kooskõlas artikliga 112a tagasi
võtab.
3.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu
võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamen
dile ja nõukogule.
4. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeri
tud õigusakte kohaldatakse artiklites 112a ja 112b sätesta
tud tingimusi.”
40) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 112a
Delegeerimise tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 12, 14,
23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 osuta
tud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsus
tada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab
sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud
volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud
volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses ni
metatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud
delegeeritud õigusaktide kehtivust. See avaldatakse Euroopa
Liidu Teatajas.

Artikkel 112b
Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine
1.
Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud
õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul ala
tes õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või
nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kolme kuu
võrra.
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2.
Kui pärast lõikes 1 viidatud tähtaja möödumist ei ole
Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suh
tes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teata
jas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakt võidakse avaldada Euroopa Liidu Teata
jas ning see võib jõustuda enne nimetatud ajavahemiku lõp
pemist, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on
komisjonile teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui kas Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegee
ritud õigusakti suhtes vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahe
miku jooksul, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud
institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esita
tud vastuväiteid ELi toimimise lepingu artikli 296 kohaselt.”
Artikkel 12
Läbivaatamine
Komisjon esitab 1. jaanuariks 2014 Euroopa Parlamendile ja nõu
kogule aruande selle kohta, kas Euroopa järelevalveasutused on
esitanud käesoleva direktiiviga ette nähtud regulatiivsete tehnilis
te standardite ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõud (sõl
tumata sellest, kas selline esitamine on kohustuslik
või mittekohustuslik), koos asjakohaste ettepanekutega.
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lõigete 10, 13, 14 ja 16, lõike 17 punktide a ja b, lõike 18, lõi
ke 19 (seoses direktiivi 2004/39/EÜ artikli 53 lõike 3 esimese lõi
guga), lõike 21 punktide a ja b, lõike 23 punkti b, lõigete 24, 25
ja 27, artikli 7 lõike 12 punkti a, lõigete 13, 14, 15 ja 16, artikli 9
lõike 1 punkti a, lõigete 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29
ja 32, lõike 33 punktide a ja b, lõike 33 punkti d alapunktide iiiv, lõigete 34 ja 35, lõike 36 punkti b alapunkti ii, lõike 37 punkti
b, lõigete 38 ja 39, artikli 10 lõike 2, lõike 3 punkti a ning lõi
ke 4, artikli 11 lõigete 2, 4, 11, 14, 19 ja 31, direktiivi 2009/65/EÜ
artikli 101 lõike 8 osas artikli 11 lõike 32 punkti b, ning käes
oleva direktiivi artikli 11 lõigete 33, 34 ja 36 järgimiseks vajali
kud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2011. Nad
edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata
komisjonile.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käes
olevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste si
seriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 14
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 13

Artikkel 15

Ülevõtmine

Adressaadid

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi artikli 1 lõige
te 1 ja 2, artikli 2 lõike 1 punkti a, lõigete 2, 5, 7 ja 9 ning lõi
ke 11 punkti b, artikli 3 lõike 4 ning lõike 6 punktide a ja b,
artikli 4 lõike 1 punkti a ning lõike 3, artikli 5 lõike 5 punkti a,
lõike 5 punkti b esimese lõigu, lõigete 6, 8, 9 (seoses direktiivi
2003/71/EÜ artikli 18 lõikega 3) ning 10, lõike 11 punktide a ja
b ning lõike 12, artikli 6 lõike 1 (seoses direktiivi 2004/39/EÜ
artikli 5 lõike 3 esimese lõiguga), lõike 3, lõike 5 pukti a,

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 24. november 2010
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BUZEK

O. CHASTEL

