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▼B
▼M6
EUROOPA

PARLAMENDI JA NÕUKOGU
2013/36/EL,

DIREKTIIV

26. juuni 2013. aasta
mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega
muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse
kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ
▼B
(EMPs kohaldatav tekst)

I JAOTIS
REGULEERIMISESE JA -ALA NING MÕISTED

▼M6
Artikkel 1
Reguleerimisese
Käesolevas direktiivis sätestatakse õigusnormid, mis käsitlevad järgmist:
a) krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimused;
b) krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet tegevate
pädevate asutuste järelevalvealased volitused ja vahendid;
c) pädevate asutuste poolne krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise
järelevalve viisil, mis on kooskõlas määruses (EL) nr 575/2013
sätestatud nõuetega;
d) avalikustamisnõuded pädevatele asutustele krediidiasutuste usaldata
vusnõuete ja nende täitmise järelevalve valdkonnas.
▼B
Artikkel 2
Reguleerimisala
1.
Käesolevat
nidele ◄.
▼M6

direktiivi

kohaldatakse

►C3 finantsinstitutsioo

__________

▼B
4.
Artiklit 34 ja VII jaotise 3. peatükki kohaldatakse finantsvalduset
tevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja segavaldusettevõtjate suhtes,
kelle peakontor asub liidus.
▼M5
5.
▼M6

Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmise suhtes:

__________

▼M5
2) keskpangad;
3) postižiiroasutused;
4) Taanis „Eksport Kredit Fonden”, „Eksport Kredit Fonden A/S”,
„Danmarks Skibskredit A/S” ja „KommuneKredit”;
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▼M5
5) Saksamaal „Kreditanstalt für Wiederaufbau”, „'Landwirtschaftliche
Rentenbank”, „Bremer Aufbau-Bank GmbH”, „Hamburgische
Investitions- und Förderbank”, „Investitionsbank Berlin”, „Investi
tionsbank
des
Landes
Brandenburg”,
„Investitionsbank
Schleswig-Holstein”, „Investitions- und Förderbank Niedersachsen
– NBank”, „Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz”,
„Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank”, „LfA
Förderbank Bayern”, „NRW.BANK”, „Saarländische Investitions
kreditbank AG”, „Sächsische Aufbaubank – Förderbank”,
„Thüringer Aufbaubank”, ettevõtjad, keda seaduse „Wohnungsge
meinnützigkeitsgesetz” alusel käsitatakse osana riiklikust elamuma
janduspoliitikast ja kelle peamine tegevusvaldkond ei ole pangan
dustegevus, ning ettevõtjad, keda kõnealuse seaduse alusel käsita
takse mittetulunduslike elamumajanduse ettevõtjatena;
6) Eestis „hoiu-laenuühistud”, mis on hoiu-laenuühistu seaduse koha
selt tunnustatavad ühistud;
7) Iirimaal Strategic Banking Corporation of Ireland, krediidikassad ja
vastastikuse abistamise ühingud;
8) Kreekas „Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakata
thikon kai Danion);
9) Hispaanias „Instituto de Crédito Oficial”;
10) Prantsusmaal „Caisse des dépôts et consignations”;
11) Horvaatias „kreditne unije” ja „Hrvatska banka za obnovu i
razvitak”;
12) Itaalias „Cassa depositi e prestiti”;
13) Lätis „krājaizdevu sabiedrības”, ettevõtjad, keda „krājaizdevu sabie
drību likums” seaduse alusel käsitatakse ühistutena, kes osutavad
finantsteenuseid üksnes oma liikmetele;
14) Leedus „kredito unijos”, välja arvatud „centrinės kredito unijos”;
15) Ungaris „MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság” ja „Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság”;
16) Maltal „The Malta Development Bank”;
17) Madalmaades „Netherlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings
landen NV”, „NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, „NV
Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, „Ontwik
kelingsmaatschappij Oost-Nederland NV” ja „kredietunies”;
18) Austrias ettevõtjad, keda käsitatakse üldistes huvides tegutsevate
elamumajandusettevõtjatena, ja „Österreichische Kontrollbank AG”;
19) Poolas „Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe” ja
„Bank Gospodarstwa Krajowego”;
20) Portugalis 1. jaanuaril 1986 olemas olnud „Caixas Económicas”,
välja arvatud need, mis on asutatud osaühingutena, ja „Caixa
Económica Montepio Geral”;
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▼M5
21) Sloveenias „SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubl
jana”;
22) Soomes „Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt
samarbete AB” ja „Finnvera Oyj/Finnvera Abp”;
23) Rootsis „Svenska Skeppshypotekskassan”;
24) Ühendkuningriigis „National Savings and Investments (NS&I)”,
„CDC Group plc”, „Agricultural Mortgage Corporation Ltd”,
„Crown Agents for overseas governments and administrations”,
krediidikassad ja munitsipaalpangad.
▼M6
6.
Käesoleva artikli lõike 5 punktides 3–24 osutatud üksusi käsita
takse artikli 34 ja VII jaotise 3. peatüki kohaldamisel finantseerimisa
sutustena.
▼B
Artikkel 3
Mõisted
1.

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „krediidiasutus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 1 määratletud krediidiasutus;
2) „investeerimisühing” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 2 määratletud investeerimisühing;
3) „►C3 finantsinstitutsioon ◄” – määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 3 määratletud ►C3 finantsin
stitutsioonid ◄;
▼M6

__________

▼B
5) „kindlustusandja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 5 määratletud kindlustusandja;
6) „edasikindlustusandja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike
1 punktis 6 määratletud edasikindlustusandja;
7) „juhtorgan” – ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ organ, mis on ametisse
nimetatud kooskõlas siseriikliku õigusega ning mille pädevuses on
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ strateegia ja eesmärkide kehtestamine
ja tegevuse üldine suunamine ning mis teostab järelevalvet ja kont
rolli juhtkonna otsuste tegemise üle, ning millesse kuuluvad isikud,
kes ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevust tegelikult juhivad;
8) „järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan” – juhtorgan, mis tegutseb
oma rollis juhtkonna otsuste tegemise jälgija ja kontrollijana;
9) „kõrgem juhtkond” – sellised füüsilised isikud, kes täidavad
►C3 finantsinstitutsioonis ◄ otsuste elluviimise funktsiooni ning
kes on vastutavad ja aruandekohustuslikud juhtorgani ees
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ igapäevase juhtimise eest;
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▼B
10) „süsteemne risk” – finantssüsteemi häire risk, millel võivad olla
finantssüsteemile ja reaalmajandusele tõsised negatiivsed tagajärjed;
11) „mudelirisk” – potentsiaalne kahju, mida ►C3 finantsinsti
tutsioon ◄ võib kanda selliste otsuste tagajärjel, mis võiksid põhi
mõtteliselt põhineda sisemudelite väljundil, ning vigade tõttu kõne
aluste mudelite väljatöötamisel, rakendamisel või kasutamisel;
12) „väärtpaberistamise tehingu algataja” – määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud väärtpaberistamise tehingu
algataja;
13) „sponsor” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 14
määratletud sponsor;
14) „emaettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 15 määratletud emaettevõtja;
15) „tütarettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 16 määratletud tütarettevõtja;
16) „filiaal” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 17
määratletud filiaal;
17) „abiettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
18 määratletud abiettevõtja;
18) „varahaldusettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 19 määratletud varahaldusettevõtja;
19) „finantsvaldusettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike
1 punktis 20 määratletud finantsvaldusettevõtja;
20) „segafinantsvaldusettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 21 määratletud segafinantsvaldusettevõtja;
21) „segavaldusettevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 22 määratletud segavaldusettevõtja;
22) „finantseerimisasutus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike
1 punktis 26 määratletud finantseerimisasutus;
23) „finantssektori ettevõte” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 27 määratletud finantssektori ettevõte;
24) „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev ►C3 finantsinstitut
sioon ◄” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
28 määratletud liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev ►C3 fin
antsinstitutsioon ◄;
25) „ELis
emaettevõtjana
tegutsev
►C3 finantsinstitut
sioon ◄” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 29
määratletud
ELis
emaettevõtjana
tegutsev
►C3 finan
tsinstitutsioon ◄;
26) „liikmesriigis
emaettevõtjana
tegutsev
finantsvalduse
ttevõtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 30
määratletud liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusette
võtja;
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▼B
27) „ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja” – määruse
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 31 määratletud ELis
emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja;
28) „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusette
võtja” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 32
määratletud liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldu
settevõtja;
29) „ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja” – määruse
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 33 määratletud ELis emaet
tevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja;
30) „süsteemselt oluline ettevõtja” – ELis emaettevõtjana tegutsev
►C3 finantsinstitutsioon ◄, ELis emaettevõtjana tegutsev finants
valdusettevõtja, ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusette
võtja või ►C3 finantsinstitutsioon ◄, mille maksejõuetus või
ebapiisav toimimine võib tuua kaasa süsteemse riski;
31) „keskne vastaspool” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 34 määratletud keskne vastaspool;
32) „osalus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 35
määratletud osalus;
33) „oluline osalus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 36 määratletud oluline osalus;
34) „kontroll” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 37
määratletud kontroll;
35) „märkimisväärne seos” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike
1 punktis 38 määratletud märkimisväärne seos;
36) „pädev asutus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 40 määratletud pädev asutus;
37) „►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄” – määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 41 määratletud ►C3 kon
solideeritud järelevalvet tegev asutus ◄;
38) „tegevusluba” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
42 määratletud tegevusluba;
39) „päritoluliikmesriik” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 43 määratletud päritoluliikmesriik;
40) „vastuvõttev liikmesriik” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 44 määratletud vastuvõttev liikmesriik;
41) „Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangad” ehk „EKPSi
keskpangad” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
45 määratletud Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangad;
42) „keskpangad” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
46 määratletud keskpangad;
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▼B
43) „konsolideeritud olukord” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 47 määratletud konsolideeritud olukord;
44) „konsolideeritud
alusel”
või
„konsolideeritud
järele
valve” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 48
määratletud konsolideeritud alusel või konsolideeritud alusel toimuv
järelevalve;
45) „allkonsolideeritud alusel” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 49 määratletud allkonsolideeritud alusel;
46) „finantsinstrument” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 50 määratletud finantsinstrument;
47) „omavahendid” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 118 määratletud omavahendid;
48) „operatsioonirisk” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 52 määratletud operatsioonirisk;
49) „krediidiriski maandamine” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 57 määratletud krediidiriski maandamine;
50) „väärtpaberistamine” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 61 määratletud väärtpaberistamine;
51) „väärtpaberistamise positsioon” – määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 62 määratletud väärtpaberistamise
positsioon;
52) „väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõte” – määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 66 määratletud väärtpaberista
mise eriotstarbeline ettevõte;
53) „vabatahtlikud pensionihüvitised” – määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 73 määratletud vabatahtlikud pensionihü
vitised;
54) „kauplemisportfell” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 86 määratletud kauplemisportfell;
55) „reguleeritud turg” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 92 määratletud reguleeritud turg;
56) „finantsvõimendus” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 93 määratletud finantsvõimendus;
57) „ülemäärase finantsvõimenduse risk” – määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 94 määratletud ülemäärase finantsvõimen
duse risk;
58) „reitinguagentuur” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1
punktis 98 määratletud reitinguagentuur;
59) „sisemeetodid” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 143 lõikes 1
osutatud sisereitingul põhinev meetod, artiklis 221 osutatud sise
mudelil põhinev meetod, artiklis 225 osutatud sisehinnangul
põhinev meetod, artikli 312 lõikes 2 osutatud täiustatud mõõtmis
mudelil põhinev meetod, artiklites 283 ja 363 osutatud sisemudeli
meetod ning artikli 259 lõikes 3 osutatud sisemisel hinnangul
põhinev meetod ;
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▼M5
60) „kriisilahendusasutus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2014/59/EL (1) artikli 2 lõike 1 punktis 18 määratletud
kriisilahendusasutus;
61) „globaalne süsteemselt oluline ettevõtja” – määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 133 määratletud globaalne
süsteemselt oluline ettevõtja;
62) „kolmanda riigi globaalne süsteemselt oluline ettevõtja” – määruse
(EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 134 määratletud kol
manda riigi globaalne süsteemselt oluline ettevõtja;
63) „konsolideerimisgrupp” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 138 määratletud konsolideerimisgrupp;
64) „kolmanda riigi konsolideerimisgrupp” – konsolideerimisgrupp,
mille emaettevõtja asub kolmandas riigis;
65) „sooneutraalne tasustamispoliitika” – tasustamispoliitika, mille
aluseks on mees- ja naistöötajatele võrdse või võrdväärse töö eest
võrdse tasu maksmine.
▼B
2.
Kui käesolevas direktiivis viidatakse juhtorganile ning vastavalt
siseriiklikule õigusele on juhtorgani juhtimis- ja järelevalvefunktsioonid
määratud eri organitele või eri liikmetele ühes organis, määrab liikmes
riik vastutavad organid või juhtorgani liikmed kindlaks kooskõlas oma
siseriikliku õigusega, välja arvatud juhtudel, kui käesolevas direktiivis
on sätestatud teisiti.
▼M5
3.
Selleks et tagada käesolevas direktiivis või määruses (EL)
nr 575/2013 sätestatud nõuete või järelevalvevolituste kohaldamine
konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel kooskõlas käesoleva direk
tiiviga
või
nimetatud
määrusega,
hõlmavad
terminid
„►C4 finantsinstitutsioon ◄”, „liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev
„ELis
emaettevõtjana
tegutsev
►C4 finantsinstitutsioon ◄”,
►C4 finantsinstitutsioon ◄” ja „emaettevõtja” ka järgmist:
a) finantsvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kellele on
antud heakskiit kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 21a;
b) määratud ►C4 finantsinstitutsioonid ◄, keda kontrollib ELis
emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, ELis emaettevõtjana
tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, liikmesriigis emaettevõtjana
tegutsev finantsvaldusettevõtja või liikmesriigis emaettevõtjana
tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, kui asjaomase emaettevõtja
suhtes ei ole kohaldatav käesoleva direktiivi artikli 21a lõike 4
kohane heakskiitmine, ning
c) finantsvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad või käesoleva
direktiivi artikli 21a lõike 6 punkti d kohaselt määratud
►C4 finantsinstitutsioonid ◄.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL,
millega luuakse ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ finantsseisundi taastamise ja
kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi
82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ,
2002/47/EÜ,
2004/25/EÜ,
2005/56/EÜ,
2007/36/EÜ,
2011/35/EL,
2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL)
nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 190).
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II JAOTIS
PÄDEVAD ASUTUSED

Artikkel 4
Pädevate asutuste määramine ja nende volitused
1.
Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kes täidavad käesoleva
direktiivi ja määrusega (EL) nr 575/2013 ette nähtud funktsioone ja
ülesandeid. Nad teavitavad sellest komisjoni ja Euroopa Pangandusjäre
levalvet, näidates ära funktsioonide ja ülesannete jaotumise.

2.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused kontrollivad
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ ning vajaduse korral finantsvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate tegevust ja hindavad vastavust
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 nõuetele.

3.
Liikmesriigid tagavad asjakohaste meetmete olemasolu, mis
võimaldavad pädeval asutusel saada teavet, mida on vaja hindamaks,
kuivõrd ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ ning asjakohasel juhul finants
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad täidavad lõikes 2
osutatud nõudeid, ning uurimaks kõnealuste nõuete võimalikku
rikkumist.

4.
Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalik asjatund
likkus, vahendid, haldussuutlikkus, volitused ja sõltumatus, et täita usal
datavusnõuete täitmise järelevalve-, uurimis- ja karistuste määramise
funktsioone,
mis
on
kehtestatud
käesoleva
direktiivi
ja
määrusega (EL) nr 575/2013.

5.
Liikmesriigid nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
esitaksid oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele kogu teabe,
mida on vaja hindamaks, kas nad vastavad käesoleva direktiivi ja
määruse (EL) nr 575/2013 alusel vastu võetud nõuetele. Liikmesriigid
tagavad ühtlasi, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ sisekontrolli mehha
nismid ning juhtimis- ja raamatupidamistava võimaldaksid alati kontrol
lida nende vastavust kõnealustele nõuetele.

6.
Liikmesriigid tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ registree
rivad kõik oma tehingud ja dokumenteerivad süsteemid ja protsessid,
mis kuuluvad käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 regu
leerimisalasse, nii et pädevad asutused saavad igal ajal kontrollida vasta
vust käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 nõuetele.

▼C3
7.
Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi ja määruse (EL)
nr 575/2013 kohane järelevalve ning muud pädevate asutuste funkt
sioonid on eraldiseisvad ja sõltumatud kriisilahendusega seotud ülesan
netest. Liikmesriigid teavitavad sellest komisjoni ja Euroopa Pangandus
järelevalvet, näidates ära ülesannete jaotumise.
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▼M5
8.
Liikmesriigid tagavad, et kui kriisilahenduseks on volitatud
asutused, kes ei ole pädevad asutused, siis teevad sellised asutused
pädevate asutustega tihedat koostööd ning konsulteerivad pädevate
asutustega kriisilahenduse kavade ettevalmistamisel ja kõikidel muudel
juhtudel, kui koostöö ja konsulteerimine on ette nähtud käesolevas
direktiivis, direktiivis 2014/59/EL või määruses (EL) nr 575/2013.

▼M6
Artikkel 5
Liikmesriigisisene koordineerimine
Liikmesriigid, milles on krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste usal
datavusnõuete täitmise järelevalveks rohkem kui üks pädev asutus,
võtavad nende asutuste töö koordineerimiseks vajalikke meetmeid.

▼B
Artikkel 6
Koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis
Oma ülesannete täitmisel võtavad pädevad asutused arvesse järelevalve
vahendite ning järelevalvetavade lähendamist õigus- ja haldusnormide
rakendamisel, mis on vastu võetud käesoleva direktiivi ning
määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt. Sel eesmärgil tagavad liikmesriigid,
et:

a) pädevate asutuste koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liik
metena rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel lugupidamisel,
tagades eelkõige enda ja teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi
liikmete vahel asjakohase ja usaldusväärse teabe liikumise vastavalt
ELi lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõttele;

b) pädevad asutused osalevad Euroopa Pangandusjärelevalve ja vaja
duse korral järelevalvekolleegiumide töös;

c) pädevad asutused teevad kõik mis võimalik, et järgida suuniseid ja
soovitusi, mille on Euroopa Pangandusjärelevalve välja andnud
vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 16, ning reageerida
hoiatustele ja soovitustele, mille on välja andnud Euroopa Süsteem
sete Riskide Nõukogu vastavalt määruse (EL) nr 1092/2010 artik
lile 16;

d) pädevad asutused teevad tihedat koostööd Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukoguga;

e) pädevatele asutustele liikmesriigi tasandil antud volitused ei takista
neil kohustuste täitmist Euroopa Pangandusjärelevalve või, kui see
on asjakohane, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu liikmena või
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 11
▼B
Artikkel 7
Järelevalve liidu mõõde
Iga liikmesriigi pädevad asutused kaaluvad oma üldiste ülesannete täit
misel hoolikalt oma otsuste võimalikku mõju finantssüsteemi stabiilsu
sele kõikides teistes asjaomastes liikmesriikides, eriti eriolukordades,
võttes aluseks vastaval ajahetkel kättesaadava teabe.

III JAOTIS
KREDIIDIASUTUSE

TEGEVUSE ALUSTAMISE
TINGIMUSED

JA

JÄTKAMISE

1. PEATÜKK

Krediidiasutuse tegevuse alustamise ja jätkamise üldtingimused
Artikkel 8
Tegevusloa andmine
1.
Liikmesriigid nõuavad, et krediidiasutused saaksid enne tegevuse
alustamist tegevusloa. Ilma et see piiraks artiklite 10 kuni 14 kohalda
mist, sätestavad nad tegevusloa andmise tingimused ning teatavad need
Euroopa Pangandusjärelevalvele.

2.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada:

▼M5
a) teave, mis krediidiasutuse tegevusloa taotlemisel tuleb esitada päde
vale asutusele, sealhulgas artikliga 10 ette nähtud tegevuskava, orga
nisatsiooniline ülesehitus ja juhtimiskord;

b) artikli 14 kohaselt olulist osalust omavate aktsionäride ja liikmete,
või selliste aktsionäride ja liikmete puudumisel, kahekümne kõige
suurema osalusega aktsionäri või liikme suhtes kohaldatavad nõuded,
ning

▼B
c) asjaolud, mis võivad takistada pädeval asutusel järelevalvefunkt
siooni tõhusat täitmist, nagu on osutatud artiklis 14.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimese lõigu punktides a, b ja c
osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010
artiklites 10 kuni 14 sätestatud korras.

3.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menet
lused lõike 2 esimese lõigu punktis a osutatud teabe esitamiseks.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.
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▼B
4.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 2 ja 3 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 31. detsembriks 2015.

▼M5
5.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab kooskõlas määruse (EL)
nr 1093/2010 artikliga 16 välja pädevatele asutustele mõeldud suunised,
et täpsustada käesoleva direktiivi kohaselt tegevuslubade andmisel kasu
tatav ühine hindamismetoodika.

▼M6
Artikkel 8a
Erinõuded määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1
alapunktis b osutatud krediidiasutustele tegevusloa andmiseks
1.
Liikmesriigid näevad ette, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjad, kes on tegevusloa juba
direktiivi 2014/65/EL II jaotise kohaselt saanud, esitavad tegevusloa
taotluse kooskõlas artikliga 8 hiljemalt päeval, mil

a) koguvarade keskmine kuus, arvutatuna 12 järjestikuse kuu jooksul,
on 30 miljardit eurot või rohkem, või

b) koguvarade keskmine kuus, arvutatuna 12 järjestikuse kuu jooksul,
on alla 30 miljardi euro ning ettevõtja kuulub konsolideerimisgruppi,
mille puhul kõigi selliste sinna kuuluvate ettevõtjate, kes tegelevad
direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 osutatud tegevu
sega ja kellest iga üksiku ettevõtja varade koguväärtus on alla 30
miljardi euro, konsolideeritud varade koguväärtus on 30 miljardit
eurot või rohkem, mõlemad arvutatuna 12 järjestikuse kuu
keskmisena.

2.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ettevõtjad võivad määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevusega
edasi tegeleda käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tegevusloa saamiseni.

3.
Erandina käesoleva artikli lõikest 1 peavad määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjad,
kes tegutsevad 24. detsembril 2019 direktiivi 2014/65/EL alusel tege
vusloa saanud investeerimisühinguna, taotlema tegevusluba kooskõlas
käesoleva direktiivi artikliga 8 hiljemalt 27. detsembriks 2020.

4.
Kui pädev asutus otsustab pärast teabe saamist direktiivi
2014/65/EL artikli 95a kohaselt, et ettevõtjale tuleb anda krediidiasutuse
tegevusluba vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 8, teavitab ta ette
võtjat ja direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 26 määratletud
pädevat asutust ning võtab tegevusloa andmise menetluse teavitamis
kuupäevast alates üle.
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5.
Tegevusloa uuendamise korral tagab tegevuslubasid väljastav
pädev asutus, et menetlus oleks võimalikult sujuv ja võetakse arvesse
kehtivate lubadega seotud teavet.
6.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu, et täpsustada
a) teavet, mille ettevõtja peab tegevusloa taotlemisel pädevatele asutus
tele esitama, sealhulgas artikliga 10 ette nähtud tegevuskava;
b) lõikes 1 osutatud künniste arvutamise metoodikat.
Komisjonile antakse õigus täiendada käesolevat direktiivi, võttes vastu
esimese lõigu punktides a ja b osutatud regulatiivsed tehnilised stan
dardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 26. detsembriks 2020.
▼B
Artikkel 9
Keeld, mille kohaselt isikud või ettevõtjad, mis ei ole
krediidiasutused, ei tohi tegeleda avalikkuselt hoiuste või muude
tagasimakstavate vahendite kaasamisega
1.
Liikmesriigid keelavad teistel isikutel ja ettevõtjatel, kes ei ole
krediidiasutused, tegeleda avalikkuselt hoiuste või muude tagasimaksta
vate vahendite kaasamisega.
2.
Lõiget 1 ei kohaldata hoiuste ega muude tagasimakstavate vahen
dite kaasamise suhtes liikmesriigilt, liikmesriigi piirkondlikelt või koha
likelt omavalitsustelt ja avalik-õiguslikelt rahvusvahelistelt organitelt,
mille liikmeks on vähemalt üks liikmesriik, samuti mitte siseriiklikus
või liidu õiguses selgelt sätestatud juhtudel, tingimusel et kõnealuste
toimingute suhtes kohaldatakse hoiustajate ja investorite kaitsmiseks
mõeldud eeskirju ja järelevalvet.
▼M5
3.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja Euroopa Pangandusjärele
valvet riigisisestest õigusaktidest, millega sõnaselgelt lubatakse muudel
ettevõtjatel kui krediidiasutustel tegeleda avalikkuselt hoiuste või muude
tagasimakstavate vahendite kaasamisega.
4.
Käesoleva artikli kohaselt ei tohi liikmesriigid vabastada krediidia
sutusi käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisest.

Artikkel 10
Tegevuskava, organisatsiooniline ülesehitus ja juhtimise korraldus
1.
Liikmesriigid nõuavad, et igale tegevusloa taotlusele lisataks tege
vuskava, milles esitatakse kõik kavandatavad tegevusvaldkonnad ja kõ
nealuse krediidiasutuse organisatsiooniline ülesehitus, sealhulgas
andmed kosnolideerimisgruppi kuuluvate emaettevõtjate, finantsvaldu
settevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate kohta. Samuti nõuavad liik
mesriigid, et tegevusloa taotlusele lisataks artikli 74 lõikes 1 osutatud
kordade, protsesside ja mehhanismide kirjeldus.
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▼M5
2.
Pädevad asutused keelduvad krediidiasutusele tegevuse alustami
seks loa andmisest, välja arvatud juhul, kui nad on veendunud, et
artikli 74 lõikes 1 osutatud korraldus, protseduurid ja kord võimaldavad
krediidiasutuse usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist.

▼B
Artikkel 11
Majanduslik põhjendatus
Liikmesriigid ei või nõuda, et tegevusloa taotluse menetlemisel lähtu
takse turu majanduslikest vajadustest.

Artikkel 12
Algkapital
1.
Ilma et see piiraks siseriiklikus õiguses sätestatud muude üldtingi
muste kohaldamist, keelduvad pädevad asutused krediidiasutusele tege
vuse alustamiseks loa andmisest, kui krediidiasutusel ei ole eraldi
omavahendeid või kui algkapital on alla 5 miljoni euro.

2.
Algkapital koosneb üksnes määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26
lõike 1 punktides a kuni e osutatud ühest või mitmest omavahendite
kirjest.

3.
Liikmesriigid võivad otsustada, et 15. detsembril 1979. aastal
eksisteerinud krediidiasutused, mis ei täida eraldi omavahendite nõuet,
võivad oma tegevust jätkata. Sellised krediidiasutused võidakse vabas
tada artikli 13 lõike 1 esimeses lõigus sätestatud nõude täitmisest.

4.
Liikmesriigid võivad anda tegevusloa teatud liiki krediidiasutus
tele, mille algkapital on lõikes 1 sätestatust väiksem, kui täidetud on
järgmised tingimused:

a) algkapital on vähemalt 1 miljon eurot;

b) asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile ja Euroopa Pangan
dusjärelevalvele selle valiku kasutamise põhjused.

Artikkel 13
Majandustegevuse tegelik juhtimine ja peakontori asukoht
1.
Pädevad asutused annavad krediidiasutusele tegevuse alustamiseks
loa üksnes juhul, kui taotluse esitanud krediidiasutuse tegevust juhivad
tegelikult vähemalt kaks isikut.

Nad ei anna tegevusluba juhul, kui juhtorgani liikmed ei vasta artikli 91
lõikes 1 osutatud nõuetele.
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▼B
2.

Kõik liikmesriigid nõuavad, et:

a) igal juriidilisest isikust krediidiasutusel, kellel on vastavalt siseriikli
kule õigusele registrijärgne asukoht, peab peakontor olema samas
liikmesriigis, kus on registrijärgne asukoht;

b) kõigi teiste kui punktis a osutatud krediidiasutuste peakontorid
peavad asuma liikmesriigis, kus on välja antud tegevusluba ja kus
krediidiasutus tegelikult tegutseb.

Artikkel 14
Aktsionärid ning osanikud
1.
Pädevad asutused annavad krediidiasutuse tegevuse alustamiseks
loa üksnes siis, kui krediidiasutus on neile teatanud kõigi otseselt või
kaudselt krediidiasutuses olulist osalust omavate, nii füüsilisest kui jurii
dilisest isikust aktsionäride või osanike nimed ning nende osaluste
suuruse või olulise osaluse puudumisel kahekümne kõige suurema
osalusega aktsionäri või osaniku nimed.

Määrates kindlaks, kas olulise osaluse kriteeriumid on täidetud, tuleb
arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta
direktiivi 2004/109/EÜ (läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele,
mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud
reguleeritud turul kauplemisele) (1) artiklites 9 ja 10 osutatud hääleõi
gust ning samuti nimetatud direktiivi artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud
osaluste summeerimise tingimusi.

Liikmesriigid ei võta arvesse hääleõigusi ega aktsiaid ja osasid, mida
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ võivad omada finantsinstrumentide emis
siooni tagamise tulemusena või finantsinstrumentide emissiooni taga
misel kindla kohustuse alusel, sealhulgas direktiivi 2004/39/EÜ I lisa
A jao punkti 6 alusel, tingimusel, et neid õigusi ei teostata ega kasutata
muul viisil selleks, et sekkuda emitendi juhtimisse, ning kui need
võõrandatakse ühe aasta jooksul alates omandamisest.

▼M5
2.
Pädevad asutused keelduvad krediidiasutusele tegevuse alustami
seks loa andmisest, kui nad krediidiasutuse kindla ja usaldusväärse
juhtimise tagamise vajadusest lähtudes ei ole veendunud aktsionäride
või osanike sobivuses kooskõlas artikli 23 lõikes 1 sätestatud kriteeriu
midega. Kohaldatakse artikli 23 lõikeid 2 ja 3 ning artiklit 24.

▼B
3.
Kui krediidiasutuse ja mõne teise füüsilise või juriidilise isiku
vahel on märkimisväärne seos, annavad pädevad asutused tegevusloa
ainult sel juhul, kui nimetatud seos ei takista neil tõhusalt teostada
järelevalvet.
(1) ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.
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▼B
Pädevad asutused keelduvad krediidiasutusele tegevuse alustamiseks loa
andmisest, kui krediidiasutusega märkimisväärselt seotud ühe või enama
füüsilise või juriidilise isiku tegevust reguleerivad kolmanda riigi õigusja haldusnormid või nimetatud õigusaktide rakendamisega seotud
raskused takistavad neil tõhusalt teostada järelevalvet.

Pädevad asutused nõuavad, et krediidiasutused esitaksid neile andmed,
mis on vajalikud selleks, et pidevalt jälgida käesolevas lõikes toodud
tingimuste täitmist.

Artikkel 15
Tegevusloa andmisest keeldumine
Kui pädev asutus keeldub krediidiasutusele tegevuse alustamiseks loa
andmisest, teavitab ta taotlejat otsusest ja keeldumise põhjustest kuue
kuu jooksul pärast taotluse saamist või, mittetäieliku taotluse puhul,
kuue kuu jooksul pärast seda, kui taotleja on saatnud otsuse langetami
seks vajaliku teabe.

Tegevusloa andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse igal
juhul 12 kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Artikkel 16
Eelnev konsulteerimine teise liikmesriigi pädevate asutustega
1.
Pädev asutus konsulteerib enne krediidiasutusele tegevusloa
andmist teise liikmesriigi pädevate asutustega, kui krediidiasutus on:

a) teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutuse tütarettevõtja;

b) teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutuse emaettevõtja
tütarettevõtja;

c) sama füüsilise või juriidilise isiku kontrolli all, kes kontrollib selles
teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutust.

2.
Pädev asutus konsulteerib enne krediidiasutusele tegevusloa
andmist kindlustusandjate või investeerimisühingute järelevalve eest
vastutava asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega juhul, kui krediidi
asutus on:

a) liidus tegevusloa saanud kindlustusandja või investeerimisühingu
tütarettevõtja;

b) liidus tegevusloa saanud kindlustusandja või investeerimisühingu
emaettevõtja tütarettevõtja;

c) sama füüsilise või juriidilise isiku kontrolli all, kes kontrollib liidus
tegevusloa saanud kindlustusandjat või investeerimisühingut.
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3.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud pädevad asutused konsulteerivad ükstei
sega eelkõige, kui nad hindavad aktsionäride sobivust ning sama konso
lideerimisgrupi teise üksuse juhtimisega tegelevate juhtorgani liikmete
mainet ja kogemust. Nad edastavad üksteisele kõik andmed aktsionäride
sobivuse ja sama konsolideerimisgrupi teise üksuse juhtimisega tegele
vate juhtorgani liikmete maine ja kogemuse kohta, mis on olulised
tegevusloa andmise ja tegutsemise tingimustele vastavuse pideva hinda
mise jaoks.

Artikkel 17
Teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutuste filiaalid
Teises liikmesriigis tegevusloa saanud krediidiasutuste filiaalide puhul ei
nõua vastuvõtvad liikmesriigid tegevusluba ega asutamiskapitali. Selliste
filiaalide asutamine ja järelevalve toimuvad vastavalt artiklile 35,
artikli 36 lõigetele 1, 2 ja 3, artiklile 37, artiklitele 40 kuni 46 ning
artiklitele 49, 74 ja 75.

Artikkel 18
Tegevusloa kehtetuks tunnistamine
Pädevad asutused võivad krediidiasutusele antud tegevusloa kehtetuks
tunnistada üksnes siis, kui krediidiasutus:

a) ei ole tegevusluba kasutanud 12 kuu jooksul, sõnaselgelt loobub
tegevusloast või on lõpetanud tegevuse vähemalt kuueks kuuks,
juhul kui asjaomane liikmesriik ei ole ette näinud, et sellistel
juhtudel tegevusluba aegub;

▼M6
aa) kasutab oma tegevusluba ainult määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevuseks ja tema koguva
rade keskmine on viiel järjestikusel aastal väiksem kui nimetatud
artiklis sätestatud künnis;

▼B
b) on saanud tegevusloa valeandmete esitamise tõttu või muul ebasea
duslikul viisil;

c) ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel tegevusluba anti;

▼M5
d) ei täida enam määruse (EL) nr 575/2013 III, IV või VI osas, välja
arvatud artiklites 92a ja 92b, sätestatud või käesoleva direktiivi
artikli 104 lõike 1 punkti a või artikli 105 alusel kehtestatud usal
datavusnõudeid või kui on põhjust arvata, et ta ei suuda täita kohus
tusi võlausaldajate ees, eelkõige ei suuda tagada talle hoiustajate
poolt usaldatud varade turvalisust;

▼B
e) vastab ühele muudest tingimustest, mille puhul siseriiklikud õigus
aktid näevad ette tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
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f)

paneb toime artikli 67 lõikes 1 osutatud rikkumise.
Artikkel 19
Krediidiasutuse nimi

Olenemata kõigist sõnu „pank”, „hoiupank” ja muid pankade kohta
kasutatavaid nimesid käsitlevatest vastuvõtva liikmesriigi sätetest,
võivad krediidiasutused oma tegevuses kasutada kogu liidu territoo
riumil sama nime, mida nad kasutavad selles liikmesriigis, kus asub
nende peakontor. Võimaliku segaduse korral võib vastuvõttev liikmes
riik selguse huvides nõuda, et nimele lisataks teatav selgitav täiend.

Artikkel 20
Euroopa Pangandusjärelevalve teavitamine tegevusloa andmisest ja
kehtetuks tunnistamisest
1.
Pädevad asutused teatavad igast artikli 8 kohaselt antud tegevus
loast Euroopa Pangandusjärelevalvele.
▼M6
2.
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab oma veebisaidil kõigi
nende krediidiasutuste nimede loetelu, kellele tegevusluba on antud,
ning ajakohastab seda vähemalt kord aastas.
▼B
3.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ esitab asja
omastele pädevatele asutustele ja Euroopa Pangandusjärelevalvele
kogu teabe seoses krediidiasutuste konsolideerimisgrupiga vastavalt
artikli 14 lõikele 3, artikli 74 lõikele 1 ja artikli 109 lõikele 2, eriti
seoses grupi juriidilise staatuse ja organisatsioonilise ülesehituse ning
juhtimisega.
▼M6
3a.
Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud loetelu sisaldab määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjate
nimesid ning selles määratletakse need krediidiasutused krediidiasutus
tena. Loetelus tuuakse samuti välja kõik muudatused võrreldes loetelu
eelmise versiooniga.
▼B
4.
Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud loetellu lisatakse krediidiasu
tuste nimed, kellel ei ole artikli 12 lõikes 1 täpsustatud kapitali, ning
selles määratletakse need krediidiasutused sellistena.
5.
Pädevad asutused teatavad Euroopa Pangandusjärelevalvele igast
tegevusloa kehtetuks tunnistamisest ja esitavad sellise otsuse põhjen
dused.

Artikkel 21
Erandid krediidiasutustele, kes on püsivalt seotud keskasutusega
1.
Pädevad asutused võivad käesoleva direktiivi artiklitest 10, 12 ja
artikli 13 lõikest 1 teha erandi seoses krediidiasutustega, millele on
osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 10, nimetatud määruses
sätestatud tingimustel.
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Liikmesriigid võivad selle erandi kohaldamise suhtes säilitada oma sise
riikliku õiguse ja seda kasutada niivõrd, kui see ei lähe vastuollu käes
oleva direktiiviga ja määrusega (EL) nr 575/2013.

2.
Kui pädev asutus kohaldab esimeses lõikes osutatud erandit,
kohaldatakse artikleid 17, 33, 34 ja 35, artikli 36 lõikeid 1 kuni 3 ja
artikleid 39 kuni 46, VII jaotise 2. peatüki II jagu ning VII jaotise 4.
peatükki terviku suhtes, mille moodustavad keskasutus ja temaga seotud
►C3 finantsinstitutsioonid ◄.

▼M5
Artikkel 21a
Finantsvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja heakskiitmine
1.
Liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, liik
mesriigis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, ELis
emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja ja ELis emaettevõtjana
tegutsev segafinantsvaldusettevõtja peab taotlema heakskiitmist koos
kõlas käesoleva artikliga. Muud finantsvaldusettevõtjad või segafinants
valdusettevõtjad peavad taotlema heakskiitmist kooskõlas käesoleva
artikliga, kui nad on kohustatud järgima käesolevat direktiivi või
määrust (EL) nr 575/2013 allkonsolideeritud alusel.

2.
Lõike 1 kohaldamisel esitavad selles lõikes osutatud finantsvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad ►C4 konsolideeritud järele
valvet tegevale asutusele ◄ ja liikmesriigi, kus see ettevõtja on
asutatud, pädevale asutusele, kui see asutus ei ole sama asutus, kes
teostab konsolideeritud järelevalvet, järgmise teabe:

a) finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja konsolideerimis
grupi organisatsiooniline ülesehitus, nimetades selgelt oma tütarette
võtjad ja vajaduse korral emaettevõtjad ja iga konsolideerimisgruppi
kuuluva üksuse asukoha ja tegevuse liigi;

b) teave vähemalt kahe finantsvaldusettevõtjat või segafinantsvalduset
tevõtjat sisuliselt juhtiva isiku nimetamise kohta ja artiklis 121 sätes
tatud juhtide sobivust käsitlevatele nõuetele vastamise kohta;

c) teave artiklis 14 sätestatud kriteeriumidele vastamise kohta seoses
aktsionäride ja liikmetega, kui finantsvaldusettevõtja või segafinants
valdusettevõtja tütarettevõtjaks on krediidiasutus;

d) konsolideerimisgrupi sisestruktuur ja ülesannete jaotus;

e) muu teave, mis võib olla vajalik käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4
osutatud hindamise läbiviimiseks.
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Kui finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja heakskiitmine
toimub samaaegselt artiklis 22 osutatud hindamisega, koordineerib selle
artikli kohaldamise seisukohast pädev asutus vajaduse korral tegevuse
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutusega ◄ ja selle liikmes
riigi pädeva asutusega, kus finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldu
settevõtja on asutatud, kui see ei ole sama asutus. ►C4 Sellisel juhul
peatatakse artikli 22 lõike 2 teises lõigus osutatud hindamisperiood
vähemalt 20 tööpäevaks, kuni käesolevas artiklis sätestatud menetlus
on lõpule viidud. ◄

3.
Käesoleva artikli kohaselt võib finantsvaldusettevõtjale või segafi
nantsvaldusettevõtjale anda heakskiidu üksnes juhul, kui on täidetud
kõik järgmised tingimused:

a) konsolideerimisgrupisisene sisekord ja ülesannete jaotus on piisavad
käesoleva direktiivi ja määrusega (EL) nr 575/2013 kehtestatud
nõuete täitmiseks konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel ning
eelkõige toimivad need:

i) kõigi finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja tüta
rettevõtjate tegevuse koordineerimiseks, muu hulgas vajaduse
korral tänu nõuetekohasele ülesannete jaotusele tütarettevõtjate
vahel;

ii) konsolideerimisgrupisiseste konfliktide ärahoidmiseks või halda
miseks ja

iii) emaettevõtjast finantsvaldusettevõtja või emaettevõtjast segafi
nantsvaldusettevõtja konsolideerimisgruppi hõlmavate meetmete
elluviimiseks kogu konsolideerimisgrupis;

b) selle konsolideerimisgrupi organisatsiooniline ülesehitus, mille osaks
finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja on, ei takista
ega piira muul viisil tõhusa järelevalve teostamist tütarettevõtjast
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ või emaettevõtjast ►C4 finantsinstitu
tsiooni ◄ üle seoses individuaalsete, konsolideeritud või vajaduse
korral allkonsolideeritud kohustustega, mis on nendele kehtestatud.
Selle kriteeriumi hindamisel võetakse eelkõige arvesse järgmist:

i) finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja positsioon
mitmetasandilises konsolideerimisgrupis;

ii) aktsiate omamise struktuur ja

iii) finantsvaldusettevõtja
konsolideerimisgrupis;

või

segafinantsvaldusettevõtja

roll

c) artiklis 14 sätestatud kriteeriumid ja artiklis 121 sätestatud nõuded on
täidetud.

4.
Finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja käesoleva
artikli kohane heakskiitmine ei ole nõutav, kui on täidetud kõik järg
mised tingimused:
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a) finantsvaldusettevõtja peamine tegevus on osaluse hoidmine tütaret
tevõtjates või peamine tegevus on segafinantsvaldusettevõtja korral
osaluse hoidmine tütarettevõtjates seoses ►C4 finantsins
titutsioonide ◄ või finantseerimisasutustega;

b) finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja ei ole kriisila
hendussubjekt tema konsolideerimisgrupi mõnes kriisilahenduse
konsolideerimisgrupis kooskõlas kriisilahenduse strateegiaga, mille
on kindlaks määranud asjaomane kriisilahendusasutus vastavalt
direktiivile 2014/59/EL;

c) tütarettevõtjast krediidiasutus on määratud vastutavaks selle eest, et
on tagatud usaldatavusnõuete järgimine konsolideerimisgrupi poolt
konsolideeritud alusel, ja talle on antud kõik vajalikud vahendid ja
õiguslikud volitused vastavate ülesannete tulemuslikuks täitmiseks;

d) finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja ei tegele konso
lideerimisgruppi või selle ►C4 finantsinstitutsioonist ◄ või finant
seerimisasutusest tütarettevõtjat mõjutavate juhtimisalaste, tegevusa
laste ja finantsotsuste tegemisega;

e) konsolideerimisgrupi tõhusa konsolideeritud alusel teostatava järele
valve puhul ei esine takistusi.

Finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja, kelle suhtes ei ole
käesoleva lõike kohaselt kohaldatav heakskiitmise nõue, ei jää konsoli
deerimisgrupi konsolideerimisraamistikust välja, nagu on sätestatud
käesolevas direktiivis ja määruses (EL) nr 575/2013.

5.
►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ jälgib pidevalt
lõikes 3 või lõikes 4, kui see on kohaldatav, osutatud tingimuste täit
mist. Finantsvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja esitab
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegevale asutusele ◄ teabe, mida
tal on vaja, et jälgida pidevalt konsolideerimisgrupi organisatsioonilist
ülesehitust ja lõikes 3 või lõikes 4, kui see on kohaldatav, osutatud
tingimuste täitmist. ►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
jagab seda teavet selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus finantsvaldu
settevõtja või segafinantsvaldusettevõtja on asutatud.

6.
Kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ on kindlaks
teinud, et lõikes 3 sätestatud tingimused ei ole täidetud või ei ole enam
täidetud, kohaldatakse finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusette
võtja suhtes sobivaid järelevalvemeetmeid, et tagada või uuesti tagada,
nagu on asjakohane, konsolideeritud järelevalve jätkuvus ja järjepidevus
ning käesolevas direktiivis ja määruses (EL) nr 575/2013 kehtestatud
nõuete täitmine konsolideeritud alusel. Segafinantsvaldusettevõtja puhul
peab järelevalvemeetmete võtmisel võtma eriti arvesse mõju
finantskonglomeraadile.

Esimeses lõigus osutatud järelevalvemeetmed võivad hõlmata järgmist:

a) finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja omatava tütaret
tevõtjast ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ aktsiate või osadega seotud
hääleõiguse kasutamise peatamine;
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b) finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvaldusettevõtjale või juhtor
gani liikmetele või juhtidele artiklite 65–72 kohaselt tehtav ettekir
jutus või määratav karistus;
c) finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvaldusettevõtjale korralduse
või suunise andmine ►C4 finantsinstitutsioonist ◄ tütarettevõtjas
omatava osaluse aktsionäridele või osanikele üleandmiseks;
d) muu finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja või
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ määramine konsolideerimisgrupis ajuti
selt vastutavaks käesolevas direktiivis ja määruses (EL) nr 575/2013
sätestatud nõuete täitmise tagamise eest konsolideeritud alusel;
e) aktsionäridele või osanikele väljamaksete või intressimaksete tege
mise piiramine või keelamine;
f) nõudmise esitamine finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvalduset
tevõtjale loobuda osalusest ►C4 finantsinstitutsioonis ◄ või teises
finantssektori ettevõtjas või vähendada osalust sellises üksuses;
g) nõudmise esitamine finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvalduset
tevõtjale esitada kava nõuete taas täitmise viivitamatuks saavutami
seks.
7.
Kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ on teinud
kindlaks, et lõikes 4 sätestatud tingimused ei ole enam täidetud, peab
finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja taotlema käesoleva
artikli kohase heakskiidu saamist.
8.
Kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ei ole selle
liikmesriigi pädev asutus, kus finantsvaldusettevõtja või segafinantsval
dusettevõtja on asutatud, teevad need kaks asutust koostööd ja konsul
teerivad teineteisega täies ulatuses lõigetes 3 ja 4 osutatud vastavalt
heakskiitmise ja heakskiitmisest erandi tegemise kohta otsuste tegemi
seks ning lõigetes 6 ja 7 osutatud järelevalvemeetmete võtmiseks.
►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ koostab lõigetes 3,
4, 6 ja 7 osutatud aspektide kohta hinnangu ning edastab selle hinnangu
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus finantsvaldusettevõtja või sega
finantsvaldusettevõtja on asutatud. Need kaks asutust teevad kõik mis
võimalik, et jõuda kahe kuu jooksul alates nimetatud hinnangu saami
sest ühisele otsusele.
See ühine otsus tuleb nõuetekohaselt dokumenteerida ja seda tuleb
põhjendada. ►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ edastab
ühise otsuse finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvaldusettevõtjale.
Kui kokkulepet ei saavutata, jätab ►C4 konsolideeritud järelevalvet
tegev asutus ◄ või selle liikmesriigi pädev asutus, kus finantsvalduset
tevõtja või segafinantsvaldusettevõtja on asutatud, otsuse tegemata ja
edastab asja kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 19 Euroopa
Pangandusjärelevalvele. ►C4 Euroopa Pangandusjärelevalve teeb
otsuse ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumisest. ◄ Asjaomased
pädevad asutused võtavad vastu ühise otsuse kooskõlas Euroopa
Pangandusjärelevalve otsusega. Küsimust ei suunata Euroopa Pangan
dusjärelevalvele pärast kahe kuu möödumist ega pärast ühisele otsusele
jõudmist.
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9.
Kui tegemist on segafinantsvaldusettevõtjaga, mille puhul
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ või selle liikmesriigi
pädev asutus, kus segafinantsvaldusettevõtja on asutatud, on muu asutus
kui direktiivi 2002/87/EÜ artikli 10 kohaselt kindlaks määratud koordi
naator, on käesoleva artikli lõigetes 3, 4, 6 ja 7 osutatud otsuste või
ühiste otsuste tegemiseks vajalik selle koordinaatori nõusolek. Kui on
nõutav koordinaatori nõusolek, suunatakse erimeelsused lahendamiseks
asjaomasele Euroopa järelevalveasutusele, nimelt Euroopa Pangandusjä
relevalvele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1094/2010 (1) asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), kes teeb oma otsuse
ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumisest. Käesoleva lõike koha
selt tehtud otsus ei mõjuta direktiivi 2002/87/EÜ või direktiivi
2009/138/EÜ kohaseid kohustusi.

10.
Kui finantsvaldusettevõtjale või segafinantsvaldusettevõtjale keel
dutakse andmast käesoleva artikli kohast heakskiitu, teavitab
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ taotlejat keeldumise
otsusest ja selle põhjendustest nelja kuu jooksul taotluse saamisest, või
kui taotlus on ebatäielik, nelja kuu jooksul kogu otsuse tegemiseks
vajaliku teabe saamisest.

Heakskiidu andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse igal
juhul kuue kuu jooksul taotluse saamisest. Keeldumisega võivad vaja
duse korral kaasneda lõikes 6 osutatud meetmed.

Artikkel 21b
ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja
1.
Samasse kolmanda riigi konsolideerimisgruppi kuuluval kahel või
enamal liidus asuval ►C4 finantsinstitutsioonil ◄ peab liidus olema
asutatud üks ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja.

2.
Pädev asutus võib lõikes 1 osutatud ►C4 finantsinstitutsioonil ◄
lubada omada kahte ELis vahelülina tegutsevat emaettevõtjat, kui ta teeb
kindlaks, et üheainsa ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja asutamine:

▼C4
a) oleks vastuolus tegevuste eraldatuse kohustusliku nõudega, mis on
kehtestatud selle kolmanda riigi õigusnormidega või järelevalvet
tegeva asutuse poolt, kus asub kolmanda riigi konsolideerimisgrupi
põhiemaettevõtja peakontor, või

▼M5
b) muudaks kriisilahenduskõlblikkuse vähem tõhusaks kui kahe ELis
vahelülina tegutseva emaettevõtja puhul lähtuvalt hinnangust, mille
on andnud ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja pädev
kriisilahendusasutus.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL)
nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust
nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 24
▼M5
3.
ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja peab olema artikli 8 koha
selt tegevusloa saanud krediidiasutus või artikli 21a kohaselt heakskiidu
saanud finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja.
Kui ükski käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ►C4 finan
tsinstitutsioon ◄ ei ole krediidiasutus või kui seoses investeerimistege
vusega tuleb teise ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja asutada, et täita
kohustuslik nõue, nagu on osutatud käesoleva artikli lõikes 2, võib
erandina käesoleva lõike esimesest lõigust vastavalt kas ELis vahelülina
tegutsev emaettevõtja või teine ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja
olla direktiivi 2014/65/EL artikli 5 lõike 1 kohaselt tegevusloa saanud
investeerimisühing, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/59/EL.
▼C4
4.
Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata juhul, kui kolmanda riigi konsoli
deerimisgrupi varade koguväärtus liidus on väiksem kui 40 miljardit
eurot.
▼M6
5.

Käesoleva artikli kohaldamisel

a) on kolmanda riigi konsolideerimisgrupi liidus asuvate varade kogu
väärtus järgmiste varade summa:
i) kolmanda riigi konsolideerimisgrupi iga liidus asuva finantsinsti
tutsiooni vara koguväärtus, mis tuleneb tema konsolideeritud
bilansist või nende individuaalsetest bilanssidest, kui finantsinsti
tutsiooni bilanss ei ole konsolideeritud, ja
ii) käesoleva direktiivi, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 600/2014 (1) või direktiivi 2014/65/EL kohaselt liidus
tegevusloa saanud kolmanda riigi konsolideerimisgrupi iga filiaali
vara koguväärtus;
b) mõiste „finantsinstitutsioon” hõlmab ka investeerimisühinguid.
▼M5
6.
Pädevad asutused esitavad Euroopa Pangandusjärelevalvele järg
mise teabe iga nende jurisdiktsioonis tegutseva kolmanda riigi konsoli
deerimisgrupi kohta:
a) kolmanda riigi konsolideerimisgruppi kuuluvate järelevalve alla
kuuluvate ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ nimed ja vara kogu
väärtus;
b) käesoleva direktiivi, direktiivi 2014/65/EL või määruse (EL)
nr 600/2014 kohaselt selles liikmesriigis tegevusloa saanud filiaalide
nimed ja vara koguväärtus ning tegevusalad, milleks nad on loa
saanud;
c) selles liikmesriigis loodud iga ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja
nimi ja liik, nagu on osutatud lõikes 3, ning selle kolmanda riigi
konsolideerimisgrupi nimi, millesse ta kuulub.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL)
nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse
määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).
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7.
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab oma veebisaidil kõigi
liidus tegutsevate kolmandate riikide konsolideerimisgruppide ja, kui
see on asjakohane, nende ELis vahelülina tegutseva emaettevõtja või
tegutsevate emaettevõtjate loetelu.
Pädevad asutused tagavad, et iga nende jurisdiktsiooni kuuluv kolmanda
riigi konsolideerimisgrupi ►C4 finantsinstitutsioon ◄ vastab ühele
järgmistest tingimustest:
a) tal on ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja;
b) ta on ELis vahelülina tegutsev emaettevõtja;
c) ta on ainus selle kolmanda riigi konsolideerimisgrupi liidus asuv
►C4 finantsinstitutsioon ◄ või
▼C4
d) ta kuulub kolmanda riigi konsolideerimisgruppi, mille varade kogu
väärtus liidus on väiksem kui 40 miljardit eurot.
8.
Rohkem kui ühe ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ kaudu liidus tegut
sevatel kolmanda riigi konsolideerimisgruppidel, mille varade kogu
väärtus liidus on 40 miljardit eurot või suurem 27. juunil 2019, peab
erandina lõikest 1 olema 30. detsembriks 2023 ELis vahelülina tegutsev
emaettevõtja või lõike 2 kohaldamise korral kaks ELis vahelülina tegut
sevat emaettevõtjat.
▼M5
9.
Komisjon vaatab 30. detsembriks 2026 pärast Euroopa Pangandus
järelevalvega konsulteerimist käesolevas artiklis ►C4 finantsi
nstitutsioonidele ◄ kehtestatud nõuded läbi ning esitab Euroopa Parla
mendile ja nõukogule aruande. Aruandes hinnatakse vähemalt järgmist:
a) kas käesolevas artiklis sätestatud nõuded toimivad, on vajalikud ja
proportsionaalsed ja kas muud meetmed oleksid sobivamad;
b) kas käesolevas artiklis ►C4 finantsinstitutsioonidele ◄ nõudeid
tuleks muuta, et kajastada parimaid rahvusvahelisi tavasid.
10.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab hiljemalt 28. juuniks 2021
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande kolmandate
riikide filiaalide kohtlemise kohta liikmesriikide asjakohaste õigusaktide
alusel. Aruandes hinnatakse vähemalt järgmist:
a) kas ja millises ulatuses erinevad liikmesriigiti nende õigusaktide
kohased kolmandate riikide filiaalide üle teostatava järelevalve tavad;
b) kas kolmandate riikide filiaalide erinev kohtlemine võib põhjustada
õiguslikku arbitraaži;
c) kas kolmandate riikide filiaale käsitlevat liikmesriikide korda oleks
vaja rohkem ühtlustada ja kas see oleks asjakohane, eelkõige seoses
oluliste kolmandate riikide filiaalidega.
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Komisjon esitab Euroopa Pangandusjärelevalve soovituste alusel
Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku, kui see
on asjakohane.

▼B
2. PEATÜKK

Oluline osalus krediidiasutuses
Artikkel 22
Kavandatavast omandamisest teatamine ja selle hindamine
1.
Liikmesriigid nõuavad, et üksinda või kooskõlastatult tegutsevad
füüsilised või juriidilised isikud („kavandavad omandajad”), kes on
otsustanud otseselt või kaudselt omandada olulise osaluse krediidiasu
tuses või seda osalust otseselt või kaudselt suurendada nii, et tekkiv osa
häälte arvust või kapitalist oleks 20 %, 30 % või 50 % või ületaks neid
määrasid, või nii, et kõnealune krediidiasutus muutuks tema või nende
tütarettevõtjaks („kavandatav omandamine”), teataksid kirjalikult enne
osaluse omandamist selle krediidiasutuse pädevatele asutustele, milles
nad soovivad omandada või suurendada olulist osalust, kavandatava
osaluse suuruse ja teabe, mis on määratletud kooskõlas artikli 23 lõikega
4. Liikmesriigid ei pea kohaldama 30 % künnist, kui nad kohaldavad
vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 9 lõike 3 punktis a sätestatule
künnist ulatusega üks kolmandik.

2.
Pädevad asutused annavad lõike 1 kohase teabe ja lõike 3 kohase
täiendava teabe kättesaamisest kavandavale omandajale kirjalikult teada
kohe või hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates teabe kättesaamisest.

Pädevatel asutustel on alates teate ja kõikide dokumentide, mille lisamist
liikmesriik artikli 23 lõikes 4 osutatud loetelu alusel nõuab, kättesaamist
tõendava kirjaliku kinnituse kuupäevast kuni 60 tööpäeva („hinda
misaeg”) aega artikli 23 lõikes 1 sätestatud hindamise („hindamine”)
teostamiseks.

Teate kättesaamisel teatavad pädevad asutused kavandavale omandajale
hindamisaja lõppkuupäeva.

3.
Vajaduse korral võivad pädevad asutused hindamisaja jooksul, ent
hiljemalt hindamisaja viiekümnendal tööpäeval nõuda lisateavet, mis on
vajalik hindamise lõpuleviimiseks. Teabepäring esitatakse kirjalikult
ning selles täpsustatakse, millist lisateavet on vaja.

Pädevate asutuste poolt esitatud teabepäringu ja sellele kavandavalt
omandajalt vastuse saamise vaheliseks perioodiks hindamisaeg peatub.
Peatumine ei tohi kesta kauem kui kakskümmend tööpäeva. Pädevate
asutuste edaspidised täiendavat või selgitavat teavet nõudvad teabepä
ringud on pädevate asutuste kasutada nende äranägemisel, kuid nende
tulemusena ei tohi hindamisaeg peatuda.
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4.
Pädevad asutused võivad lõike 3 teises lõigus osutatud hindami
saja peatamist pikendada kuni 30 tööpäevani, kui kavandav omandaja
asub või teda reguleeritakse kolmandas riigis või ta on füüsiline või
juriidiline isik ja tema üle ei teostata järelevalvet käesoleva direktiivi
või direktiivide 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ või 2004/39/EÜ alusel.

5.
Kui pädevad asutused otsustavad esitada kavandatava omandamise
suhtes vastuväite, teatavad nad sellest kirjalikult hindamisaega ületamata
kavandavale omandajale kahe tööpäeva jooksul alates hindamise lõpe
tamisest ning esitavad oma põhjendused. Kavandava omandaja taotlusel
võib otsuse tegemise asjakohased põhjused siseriikliku õiguse kohaselt
avalikustada. See ei takista liikmesriiki lubamast pädeval asutusel sellist
teavet avaldada ilma kavandava omandaja taotluseta.

6.
Kui pädevad asutused ei esita hindamisaja jooksul kirjalikku
vastuväidet kavandatavale omandamisele, loetakse kavandatav omanda
mine heakskiidetuks.

7.
Pädevad asutused võivad kavandatava omandamise lõpuleviimi
seks ette näha maksimumperioodi ning seda vajadusel pikendada.

8.
Liikmesriigid ei tohi kehtestada käesolevas direktiivis sätestatust
rangemaid nõudeid pädevate asutuste teavitamisele või heakskiitmisele
seoses hääleõiguste või kapitali otsese või kaudse omandamisega.

9.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et määrata kindlaks artiklis 24 osutatud pädevate
asutuste vahelise konsulteerimise läbiviimise ühised menetlused, vormid
ja mallid.

Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 9 ja 10 osutatud tehniliste
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2015.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.

Artikkel 23
Hindamiskriteeriumid
1.
Krediidiasutuse kavandava omandaja tõenäolist mõju arvestades
ning selleks, et tagada omandatava krediidiasutuse kindel ja usaldus
väärne juhtimine, hindavad pädevad asutused artikli 22 lõikega 1 ette
nähtud teate ja artikli 22 lõikes 3 osutatud teabe hindamisel kavandava
omandaja sobivust ning kavandatava omandamise rahastamise usaldus
väärsust järgmiste kriteeriumide põhjal:

a) kavandava omandaja maine;
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b) kavandatava omandamise tulemusel krediidiasutuse majandustege
vust juhtima asuva juhtorgani iga liikme maine, teadmised, oskused
ja kogemused, nagu on sätestatud artikli 91 lõikes 1;

▼B
c) kavandava omandaja finantsseisundi tugevus, pidades eelkõige
silmas omandatava krediidiasutuse olemasoleva ja kavandatava
majandustegevuse laadi;

d) kas krediidiasutus suudab järgida käesoleval direktiivil ja
määrusel (EL) nr 575/2013 põhinevaid ja vajaduse korral ka teistel
liidu õigusaktidel, eriti direktiividel 2002/87/EÜ ja 2009/110/EÜ
põhinevaid usaldatavusnõudeid ning nende järgimist jätkata; seal
hulgas, kas konsolideerimisgrupil, mille osaks ta saab, on olemas
struktuur, mis võimaldab teostada tõhusat järelevalvet, vahetada
tõhusalt teavet pädevate asutuste vahel ning määrata kindlaks ülesan
nete jaotuse pädevate asutuste vahel;

e) kas esineb põhjendatud kahtlus, et seoses kavandatava omandami
sega toimub või on toimunud või üritatakse või on püütud üritada
rahapesu või rahastada terrorismi Euroopa Parlamendi ja nõukogu
26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi
rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise
kohta) (1) artikli 1 tähenduses, või kas kavandatav omandamine
võiks suurendada sellise tegevuse ohtu.

2.
Pädevad asutused võivad keelata kavandatava omandamise üksnes
siis, kui neil on selleks mõistlik alus, tuginedes lõikes 1 sätestatud
kriteeriumidele, või kui kavandava omandaja esitatud teave ei ole
täielik.

3.
Liikmesriigid ei kehtesta eeltingimusi omandamisele kuuluva
osaluse määra suhtes ega luba oma pädevatel asutustel võtta kavanda
tava omandamise kontrollimisel aluseks turu majanduslikke vajadusi.

4.
Liikmesriigid avaldavad sellise teabe loetelu, mida on vaja
hinnangu andmiseks ja mis tuleb edastada pädevatele asutustele artikli 22
lõikes 1 osutatud teate esitamisel. Nõutav teave peab olema proportsio
naalne ning kohandatud vastavalt kavandava omandaja ja kavandatava
omandamise laadile. Liikmesriigid ei nõua teavet, mis ei ole asjakohane
usaldatavusnõuete täitmise järelevalveks.

5.
Kui pädevale asutusele on esitatud kaks või enam ettepanekut
olulise osaluse omandamise või suurendamise kohta ühes ja samas
krediidiasutuses, tagab pädev asutus, olenemata artikli 22 lõigetest 2,
3 ja 4, et kõiki kavandavaid omandajaid koheldakse mittediskriminee
rival viisil.
(1) ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
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Artikkel 24
Koostöö pädevate asutuste vahel
1.
Asjaomased pädevad asutused konsulteerivad hindamise käigus
üksteisega täielikult, kui kavandav omandaja on üks järgmistest:

a) krediidiasutus, kindlustusandja, edasikindlustusandja, investeerimisü
hing või fondivalitseja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti
b tähenduses („eurofondi valitseja”), mis on tegevusloa saanud teises
liikmesriigis või sektoris, mis erineb sektorist, milles kavandatav
omandamine toimub;

b) sellise krediidiasutuse, kindlustusandja, edasikindlustusandja, inves
teerimisühingu või eurofondi valitseja emaettevõtja, mis on tege
vusloa saanud teises liikmesriigis või sektoris, mis erineb sektorist,
milles kavandatav omandamine toimub;

c) füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli all on krediidiasutus,
kindlustusandja, edasikindlustusandja, investeerimisühing või euro
fondi valitseja, mis on tegevusloa saanud teises liikmesriigis või
sektoris, mis erineb sektorist, milles kavandatav omandamine
toimub.

2.
Pädevad asutused edastavad viivitamata üksteisele hindamiseks
vajaliku või olulise teabe. Seoses sellega edastavad pädevad asutused
üksteisele taotluse korral kogu asjakohase teabe ning edastavad kogu
hädavajaliku teabe omal algatusel. Omandatavale krediidiasutusele tege
vusloa andnud pädeva asutuse otsuses tuleb ära näidata kõik seisukohad
ja lisatingimused, mida on väljendanud kavandava omandaja eest
vastutav pädev asutus.

Artikkel 25
Teatamine loovutamise korral
Liikmesriigid kohustavad iga füüsilist või juriidilist isikut, kes on otsus
tanud olulise osaluse krediidiasutuses kas otseselt või kaudselt võõran
dada, teatama sellest kirjalikult enne võõrandamist päritoluliikmesriigi
pädevatele asutustele, näidates asjaomase osaluse suuruse. Samuti peab
selline isik teavitama pädevaid asutusi juhul, kui ta on otsustanud
vähendada oma olulist osalust sel määral, et tema osa hääleõigustes
või kapitalis langeks alla 20 %, 30 % või 50 % või et krediidiasutus
lakkaks olemast tema tütarettevõtja. Liikmesriigid ei pea kohaldama
30 % künnist, kui nad kohaldavad vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ
artikli 9 lõike 3 punktis a sätestatule künnist üks kolmandik.

Artikkel 26
Teatamiskohustus ja karistused
1.
Saanud teada osaluste omandamisest või võõrandamisest oma
kapitalis, mille tõttu osalused ületavad või langevad allapoole artikli 22
lõikes 1 ja artiklis 25 osutatud künnist, teatab krediidiasutus sellest
pädevatele asutustele.
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Krediidiasutused, mille aktsiatega on lubatud kaubelda reguleeritud
turgudel, teatavad pädevatele asutustele vähemalt kord aastas aktsionä
ride ja osanike nimed, kellele kuuluvad olulised osalused, näidates
osaluste suuruse, nagu see on esitatud aktsionäride ja osanike üldkoo
solekul või saadud nendele äriühingutele kehtestatud eeskirjade täitmise
tulemusena, mille aktsiatega on lubatud kaubelda reguleeritud turgudel.

2.
Liikmesriigid nõuavad, et juhul kui artikli 22 lõikes 1 osutatud
isikute mõju võib kahjustada krediidiasutuse kindlat ja usaldusväärset
juhtimist, võtavad pädevad asutused vajalikke meetmeid sellise olukorra
lõpetamiseks. Sellisteks meetmeteks võivad vastavalt artiklitele 65 kuni
70 olla ettekirjutused, karistused juhtorgani liikmete suhtes või asja
omaste krediidiasutuste aktsionäride või osanike aktsiatest ja osadest
tulenevate hääleõiguste peatamine.

Sarnaseid meetmeid kohaldatakse füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes,
kes ei täida eelneva teatamise kohustust, nagu on sätestatud artikli 22
lõikes 1 ning võttes arvesse artikleid 65 kuni 70.

Kui osalus omandatakse pädeva asutuse vastuseisust hoolimata, näevad
liikmesriigid olenemata mis tahes muudest karistustest ette vastava
hääleõiguse peatamise, hääletamisel antud häälte õigustühiseks tunnista
mise või võimaluse need õigustühiseks tunnistada.

Artikkel 27
Olulise osaluse kriteeriumid
Et määrata kindlaks, kas artiklites 22, 25 ja 26 osutatud olulise osaluse
kriteeriumid on täidetud, võetakse arvesse direktiivi 2004/109/EÜ artik
lites 9, 10 ja 11 osutatud hääleõigust ning samuti kõnealuse direktiivi
artikli 12 lõigetes 4 ja 5 sätestatud osaluste summeerimise tingimusi.

Et määrata kindlaks, kas artiklis 26 osutatud olulise osaluse kriteeriumid
on täidetud, ei võta liikmesriigid arvesse hääleõigusi ega aktsiaid ja
osasid, mida ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ võivad omada finantsinstru
mentide emissiooni tagamisel või finantsinstrumentide emissiooni taga
misel kindla kohustuse alusel, mis on loetletud direktiivi 2004/39/EÜ I
lisa A jao punktis 6, tingimusel, et neid õigusi ei teostata ega kasutata
muul viisil selleks, et sekkuda emitendi juhtimisse ning kui need
võõrandatakse ühe aasta jooksul alates omandamisest.

▼M6

__________
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V JAOTIS
ASUTAMISVABADUST JA TEENUSTE OSUTAMISE
REGULEERIVAD SÄTTED

VABADUST

1. PEATÜKK

Üldpõhimõtted
Artikkel 33
Krediidiasutused
Liikmesriigid näevad ette, et I lisas loetletud tegevusaladega võivad
nende territooriumil vastavalt artiklile 35, artikli 36 lõigetele 1, 2 ja 3,
artikli 39 lõigetele 1 ja 2 ning artiklitele 40 kuni 46 kas filiaali asuta
mise või teenuste osutamise teel tegeleda kõik teise liikmesriigi pädevalt
asutuselt tegevusloa saanud ja viimase järelevalve all olevad krediidia
sutused, tingimusel et nende tegevusluba hõlmab selliseid tegevusalasid.

Artikkel 34
Finantseerimisasutused
1.
Liikmesriigid näevad ette, et I lisas loetletud tegevusaladega
võivad nende territooriumil vastavalt artiklile 35, artikli 36 lõigetele 1,
2 ja 3, artikli 39 lõigetele 1 ja 2 ning artiklitele 40 kuni 46 kas filiaali
asutamise või teenuste osutamise teel tegeleda kõik teise liikmesriigi
finantseerimisasutused, olenemata sellest, kas tegemist on krediidiasu
tuse tütarettevõtjaga või vähemalt kahe krediidiasutuse ühisomandis
oleva tütarettevõtjaga, mille asutamislepingus ja põhikirjas on lubatud
tegelemine sellistel tegevusaladel ja mis vastavad kõigile järgmistele
tingimustele:
a) emaettevõtja või -ettevõtjate tegevusluba krediidiasutusena tegutse
miseks peab olema saadud liikmesriigis, mille seadused reguleerivad
finantseerimisasutuse tegevust;
b) kõnealuste tegevusaladega peab tegelema sellesama liikmesriigi
territooriumil;
c) emaettevõtjal või -ettevõtjatel peab olema 90 % või rohkem finant
seerimisasutuse aktsiate või osadega esindatud häältest;
d) pädevad asutused peavad olema veendunud, et emaettevõtja või
-ettevõtjad tagavad finantseerimisasutuse usaldusväärse juhtimise;
lisaks sellele peavad emaettevõtja või -ettevõtjad olema asjaomase
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste nõusolekul teatanud, et nad
tagavad solidaarselt finantseerimisasutuse võetud kohustuste täitmise;
e) finantseerimisasutus peab, eelkõige kõnealuste tegevusalade osas,
kuuluma emaettevõtja või iga oma emaettevõtja konsolideeritud järe
levalve alla vastavalt käesoleva direktiivi VII jaotise 3. peatükile
ning määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükile, eriti
kõnealuse määruse artiklis 92 sätestatud omavahendite nõudeid
silmas pidades, kõnealuse määruse IV osa kohase suurte riskiposit
sioonide kontrollimise ja kõnealuse määruse artiklites 89 ja 90 sätes
tatud osaluspiirangute puhul.
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Päritoluliikmesriigi pädevad asutused kontrollivad esimeses lõigus sätes
tatud tingimuste täitmist ja annavad finantseerimisasutusele selle kohta
tõendi, mis tuleb lisada artiklites 35 ja 39 osutatud teatisele.

2.
Kui lõike 1 esimeses lõigus nimetatud finantseerimisasutus ei täida
enam mõnda esitatud tingimust, teatavad päritoluliikmesriigi pädevad
asutused sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ning kõne
aluse finantseerimisasutuse tegevust vastuvõtvas liikmesriigis hakatakse
reguleerima vastuvõtva liikmesriigi õigusega.

3.
Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse vastavalt lõike 1 esimeses lõigus
osutatud finantseerimisasutuse tütarettevõtjate suhtes.

2. PEATÜKK

Krediidiasutuse asutamise õigus
Artikkel 35
Teatamise nõue ja pädevate asutuste vaheline suhtlemine
1.
Krediidiasutus, kes soovib asutada teise liikmesriigi territooriumil
filiaali, teatab sellest oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele.

2.
Liikmesriigid nõuavad, et iga teises liikmesriigis filiaali asutada
sooviv krediidiasutus esitaks lõikes 1 osutatud teatamisel kõik järgmised
andmed:

a) liikmesriik, mille territooriumil kavatsetakse filiaal asutada;

b) tegevuskava, kus muu hulgas esitatakse kavandatavad tegevusvald
konnad ja filiaali organisatsiooniline ülesehitus;

c) aadress vastuvõtvas liikmesriigis, kust on võimalik dokumente saada,

d) filiaali juhtimise eest vastutavate isikute nimed.

3.
Juhul kui päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel pole kavandata
vaid tegevusalasid arvesse võttes kahtlusi krediidiasutuse haldusstruk
tuuri ja finantsseisundi adekvaatsuse osas, edastavad nad kolme kuu
jooksul pärast lõikes 2 osutatud andmete saamist need vastuvõtva liik
mesriigi pädevatele asutustele ja teatavad sellest asjaomasele
krediidiasutusele.

Samuti teevad päritoluliikmesriigi pädevad asutused teatavaks krediidia
sutuse omavahendite koosseisu ja suuruse ning omavahendite nõuete
summa vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 87.
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Erandina teisest lõigust teevad päritoluliikmesriigi pädevad asutused
artiklis 34 osutatud juhul teatavaks finantseerimisasutuse omavahendite
koosseisu ja suuruse ning tema emaettevõtjaks oleva krediidiasutuse
koguriskipositsiooni, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõigetega 3 ja 4.
4.
Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused keelduvad edastamast
lõikes 2 osutatud andmeid vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele,
teatavad nad keeldumise põhjused asjaomasele krediidiasutusele kolme
kuu jooksul pärast kõigi andmete saamist.
Andmete edastamisest keeldumine või vastamata jätmine annab õiguse
pöörduda päritoluliikmesriigi kohtusse.
5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva
artikli kohaselt esitada.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu eelmises lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 arti
klitega 10–14.
6.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menet
lused teabe esitamiseks.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.
7.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 5 ja 6 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Artikkel 36
Tegevuse alustamine
1.
Enne kui krediidiasutuse filiaal alustab tegevust, teevad vastuvõtva
liikmesriigi pädevad asutused kahe kuu jooksul artiklis 35 osutatud
andmete saamisest ettevalmistusi järelevalve alustamiseks krediidiasu
tuse üle vastavalt 4. peatükile ja teatavad vajaduse korral tingimused,
mille kohaselt üldistes huvides tuleb vastuvõtvas liikmesriigis tegutseda.
2.
Filiaali võib asutada ja see võib tegevust alustada pärast teate
saamist vastuvõtva liikmesriigi pädevatelt asutustelt või kui nimetatud
teadet ei ole lõikes 1 osutatud aja jooksul saadetud.
3.
Juhul kui artikli 35 lõike 2 punkti b, c või d kohaselt edastatud
andmed muutuvad, teatab krediidiasutus kõnesolevast muudatusest kirja
likult nii päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevatele
asutustele vähemalt üks kuu enne muudatuse tegemist, et päritoluliik
mesriigi pädevad asutused saaksid teha otsuse pärast artikli 35 alusel
toimunud teatamist ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teha
otsuse, millega kehtestatakse tingimused muudatuse tegemiseks vasta
valt käesoleva artikli lõikele 1.
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4.
Filiaalid, mis on alustanud tegevust vastavalt vastuvõtvates liik
mesriikides kehtivatele õigusaktidele enne 1. jaanuari 1993, loetakse
artiklis 35 ning käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud korrale vasta
vateks. Alates 1. jaanuarist 1993 kohaldatakse nende suhtes käesoleva
artikli lõiget 3, artikleid 33 ja 52 ning 4. peatükki.

5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva
artikli kohaselt esitada.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10
kuni 14 sätestatud korras.

6.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menet
lused teabe esitamiseks.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.

7.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 5 ja 6 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Artikkel 37
Teave keeldumiste kohta
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja Euroopa Pangandusjärelevalvele,
mitu korda ja missugusel juhul on keeldutud artikli 35 ja artikli 36 lõike
3 kohase teabe edastamisest.

Artikkel 38
Filiaalide liitmine
Kõiki tegevuskohti, mille on teatavas liikmesriigis asutanud teises liik
mesriigis peakontorit omav krediidiasutus, käsitatakse ühe filiaalina.

3. PEATÜKK

Teenuste osutamise vabaduse kasutamine
Artikkel 39
Teatamise kord
1.
Iga krediidiasutus, kes soovib esimest korda kasutada teenuste
osutamise vabadust, tegutsedes teise liikmesriigi territooriumil, teatab
oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, milliste I lisas loetletud
tegevusaladega ta kavatseb tegelema hakata.
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2.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad ühe kuu jooksul
pärast lõikes 1 sätestatud teate saamist kõnealuse teate vastuvõtva liik
mesriigi pädevatele asutustele.

3.
Käesolev artikkel ei mõjuta õigusi, mille teenuseid osutavad
krediidiasutused on omandanud enne 1. jaanuari 1993.

4.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada, millist teavet tuleb käesoleva
artikli kohaselt esitada.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10
kuni 14 sätestatud korras.

5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menet
lused teabe esitamiseks.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.

6.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 4 ja 5 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

4. PEATÜKK

Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste volitused
Artikkel 40
Aruandlusnõuded
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda, et kõik kredii
diasutused, kellel on tema territooriumil filiaale, annavad neile korrapä
raselt aru oma tegevuse kohta kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis.

Selliseid aruandeid nõutakse üksnes teabe või statistilistel eesmärkidel,
artikli 51 lõike 1 kohaldamiseks või kooskõlas käesoleva peatükiga
järelevalve eesmärkidel. Neile kohaldatakse ametisaladuse nõuet, mis
vastab vähemalt artikli 53 lõikes 1 osutatule.

Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad eelkõige nõuda kredii
diasutustelt esimeses lõigus osutatud teavet, et kõnealused pädevad
asutused saaksid hinnata, kas filiaal on oluline vastavalt artikli 51
lõikele 1.
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Artikkel 41
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste võetavad meetmed seoses
tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis
1.
Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teevad päritoluliik
mesriigi pädevatelt asutustelt artikli 50 alusel saadud teabe põhjal kind
laks, et krediidiasutus, millel on filiaal või mis osutab teenuseid tema
territooriumil, vastab kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis toimuva tege
vuse tõttu ühele järgmistest tingimustest, teavitavad nad päritoluliikmes
riigi pädevaid asutusi:

a) krediidiasutus ei järgi siseriiklikke õigusnorme, millega võetakse üle
käesolev direktiiv, või määrust (EL) nr 575/2013;

b) on tõsine oht, et krediidiasutus ei järgi siseriiklikke õigusnorme,
millega võetakse üle käesolev direktiiv, või määrust (EL)
nr 575/2013.

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused võtavad viivitamata vajalikud
meetmed tagamaks, et kõnealune krediidiasutus heastab õigusnormide
rikkumise või võtab meetmed rikkumise ohu ära hoidmiseks. Päritolu
liikmesriigi pädevad asutused teevad need meetmed viivitamata teata
vaks vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele.

2.
Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused leiavad, et päritolu
liikmesriigi pädevad asutused ei ole täitnud oma kohustusi ega täida
oma kohustusi vastavalt lõike 1 teisele lõigule, võivad nad suunata
küsimuse Euroopa Pangandusjärelevalvele ja paluda abi vastavalt
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 19. Kui Euroopa Pangandusjärele
valve tegutseb nimetatud artikli kohaselt, teeb ta 24 tunni jooksul mis
tahes otsuse vastavalt nimetatud määruse artikli 19 lõikele 3. Euroopa
Pangandusjärelevalve võib samuti aidata pädevatel asutustel saavutada
kokkulepet enda algatusel kooskõlas nimetaud määruse artikli 19 lõike 1
teise lõiguga.

Artikkel 42
Põhjendused ja teatamine
Artikli 41 lõike 1 või artikli 43 või 44 alusel võetud mis tahes meede,
mis sisaldab karistusi või teenuste osutamise või asutamisvabaduse
piiranguid, peab olema põhjendatud ning sellest tuleb teatada asja
omasele krediidiasutusele.

Artikkel 43
Ettevaatusabinõud
1.
Enne artiklis 41 sätestatud menetluse järgimist võivad vastuvõtva
liikmesriigi pädevad asutused eriolukorras võtta seni, kuni päritoluliik
mesriigi pädevate asutuste meetmeid või direktiivi 2001/24/EÜ artiklis 3
osutatud saneerimismeetmeid ei ole vastu võetud, mis tahes ettevaatu
sabinõusid, mida on vaja selleks, et kaitsta vastuvõtvas liikmesriigis
hoiustajate, investorite ja klientide kollektiivseid huve tõsiselt ohustava
finantsturgude ebastabiilsuse eest.
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2.
Lõike 1 alusel võetud ettevaatusabinõud peavad vastama oma
eesmärgile, milleks on kaitsta hoiustajate, investorite ja klientide kollek
tiivseid huve vastuvõtvas liikmesriigis tõsiselt ohustava finantsturgude
ebastabiilsuse eest. Sellised ettevaatusabinõud võivad hõlmata maksete
peatamist. Need ei tohi tingida krediidiasutuse võlausaldajate eelistamist
vastuvõtvas liikmesriigis võlausaldajatele teistes liikmesriikides.

3.
Kõik lõike 1 alusel võetud ettevaatusabinõud kaotavad oma kehti
vuse, kui päritoluliikmesriigi haldus- või kohtuasutused võtavad sanee
rimismeetmeid direktiivi 2001/24/EÜ artikli 3 alusel.

4.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused lõpetavad ettevaatusabi
nõude kohaldamise, kui nende hinnangul on need muutunud üleliigseks
vastavalt artiklile 41, väljaarvatud kui need on kaotanud kehtivuse
vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.

5.
Komisjoni, Euroopa Pangandusjärelevalve ja teiste asjaomaste liik
mesriikide pädevaid asutusi teavitatakse lõike 1 alusel võetud ettevaa
tusabinõudest põhjendamatu viivituseta.

Kui päritoluliikmesriigi või muu mõjutatud liikmesriigi pädevatel
asutustel on vastuväiteid ettevaatusabinõudele, mida on võtnud vastu
võtva liikmesriigi pädevad asutused, võivad nad suunata küsimuse
Euroopa Pangandusjärelevalvele ja paluda abi vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 19. Kui Euroopa Pangandusjärelevalve tegutseb
nimetatud artikli kohaselt, teeb ta 24 tunni jooksul mis tahes otsuse
vastavalt nimetatud määruse artikli 19 lõikele 3. Euroopa Pangandusjä
relevalve võib samuti aidata pädevatel asutustel saavutada kokkulepet
enda algatusel kooskõlas nimetatud määruse artikli 19 lõike 1 teise
lõiguga.

Artikkel 44
Vastuvõtvate liikmesriikide volitused
Vastuvõtvad liikmesriigid võivad, sõltumata artiklitest 40 ja 41, neile
käesoleva direktiiviga antud volituste rakendamiseks võtta vajalikke
meetmeid oma territooriumil toime pandud selliste rikkumiste vältimi
seks või nende eest karistamiseks, mis on vastuolus õigusnormidega,
mis nad on vastu võtnud vastavalt käesolevale direktiivile või üldise
heaolu huvides. Nimetatud meetmete hulka kuulub võimalus takistada
rikkuval krediidiasutusel uute tehingute algatamist antud liikmesriigi
territooriumil.

Artikkel 45
Meetmed pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist
Tegevusloa kehtetuks tunnistamisest teavitavad päritoluliikmesriigi
pädevad asutused viivitamata vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võtavad vajalikud meetmed, et
takistada asjaomast krediidiasutust algatamast uusi tehinguid kõnealuse
riigi territooriumil ja kaitsta hoiustajate huve.
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Artikkel 46
Reklaam
Käesoleva peatükiga ei takistata mingil moel krediidiasutustel, mille
peakontorid asuvad teistes liikmesriikides, reklaamida oma teenuseid
vastuvõtvas liikmesriigis kõigi võimalike sidevahendite abil vastavalt
sellise reklaami vormi ja sisu käsitlevatele üldise heaolu huvides vastu
võetud eeskirjadele.

VI JAOTIS
SUHTED KOLMANDATE RIIKIDEGA

Artikkel 47
Kolmandate riikide filiaalidest teatamine ja neid filiaale omavate
krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimused
1.
Liikmesriigid ei kohalda kolmandates riikides paiknevate peakon
toritega krediidiasutuste filiaalide tegevuse alustamise ja jätkamise
suhtes sätteid, millega kaasneks soodsam kohtlemine kui see, mis
saab osaks liidus paiknevate peakontoritega krediidiasutuste filiaalidele.
▼M5
1a.
Liikmesriigid nõuavad kolmandas riigis peakontorit omavate
krediidiasutuste filiaalidelt, et nad esitaksid vähemalt üks kord aastas
pädevatele asutustele järgmise teabe:
a) kogu nende vara, mis vastab selles liikmesriigis tegevusloa saanud
filiaali tegevusele;
b) teave filiaalile kättesaadava likviidse vara kohta, eriti sellise likviidse
vara kättesaadavuse kohta, mis on liikmesriikide vääringutes;
c) filiaali käsutuses olevad omavahendid;
d) filiaali hoiustajate jaoks kehtiv hoiuste tagamise kord;
e) riskijuhtimise kord;
f) juhtimise korraldus, kaasa arvatud filiaali tegevuses võtmekohtadel
olevad isikud;
g) filiaali hõlmavad finantsseisundi taastamise kavad ja
h) kogu muu teave, mida pädev asutus peab vajalikuks, et võimaldada
põhjalikult jälgida filiaali tegevust.
2.
Pädevad asutused teavitavad Euroopa Pangandusjärelevalvet järg
misest:
a) kõik filiaalide tegevusload, mis on antud kolmandas riigis peakon
torit omavatele krediidiasutustele ja kõik nende tegevuslubade
edasised muudatused;
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b) kolmandas riigis paiknevate peakontoritega krediidiasutuste tege
vusloa saanud filiaalide varade ja kohustuste kogu vara korrapäraste
aruannete alusel;

c) selle kolmanda riigi konsolideerimisgrupi nimi, millesse tegevusloa
saanud filiaal kuulub.

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab oma veebisaidil kõikide liidus
tegevusloa saanud kolmanda riigi filiaalide loetelu, märkides ära liik
mesriigid, kus neil on tegevusluba.

2a.
Pädevad asutused, kes teevad järelevalvet peakontorit kolmandas
riigis omavate krediidiasutuste filiaalide üle, ja samasse kolmanda riigi
konsolideerimisgruppi
kuuluvate
►C4 finantsinstitutsioonide ◄
pädevad asutused teevad üksteisega tihedat koostööd, et tagada, et kol
manda riigi konsolideerimisgrupi tegevuse üle liidus toimub põhjalik
järelevalve, et hoida ära käesoleva direktiivi ja määruse (EL)
nr 575/2013 kohastest kolmanda riigi konsolideerimisgrupi suhtes
kohaldatavatest nõuetest kõrvalehoidmine ja hoida ära igasugune
kahjulik mõju liidu finantsstabiilsusele.

Euroopa Pangandusjärelevalve hõlbustab käesoleva lõike esimese lõigu
kohaldamisel pädevate asutuste vahelist koostööd, kaasa arvatud selleks,
et kontrollida, kas artikli 21b lõikes 4 osutatud piirmäär on saavutatud.

▼B
3.
Liit võib ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud kokkulepete
alusel nõustuda selliste sätete kohaldamisega, mis võimaldavad kolman
dates riikides paiknevate peakontoritega krediidiasutuste filiaalidele
samasugust kohtlemist kogu liidu territooriumil.

Artikkel 48
Konsolideeritud järelevalve alane koostöö kolmandate riikide
järelevalveasutustega
1.
Komisjon võib liikmesriigi taotlusel või omal algatusel pöörduda
nõukogu poole ettepanekuga pidada ühe või mitme kolmanda riigiga
läbirääkimisi, et sõlmida kokkulepped, mis käsitlevad vahendeid konso
lideeritud järelevalve teostamiseks järgmiste üksuste üle:

a) ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, mille emaettevõtjate peakontorite
asukoht on kolmandas riigis,

b) kolmandas riigis asuvad ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, mille emaet
tevõtjate, olgu need siis ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, finantsvaldu
settevõtjad või segafinantsvaldusettevõtjad, peakontorid on liidus.

2.

Lõikes 1 osutatud kokkulepetega püütakse eelkõige tagada, et:
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a) liikmesriikide pädevatele asutustele on kättesaadav vajalik teave, et
teostada konsolideeritud finantsseisundil põhinevat järelevalvet liidus
asuvate krediidiasutuste, investeerimisühingute, finantsvaldusettevõt
jate või segafinantsvaldusettevõtjate üle, mille tütarettevõtjad on
kolmandates riikides asuvad krediidiasutused, investeerimisühingud
või finantseerimisasutused või mis omavad neis osalust;

b) kolmandate riikide järelevalveasutustele on kättesaadav vajalik teave,
et teostada järelevalvet emaettevõtjate üle, mille peakontorite asukoht
on nende territooriumil ja mille tütarettevõtjad on ühes või mitmes
liikmesriigis asuvad krediidiasutused, investeerimisühingud või
finantseerimisasutused või mis omavad neis osalust;

c) Euroopa Pangandusjärelevalve on võimeline hankima liikmesriikide
pädevatelt asutustelt teavet, mis on saadud kolmandate riikide asutus
telt kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 35.

3.
Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 218 kohaldamist,
kontrollib komisjon Euroopa panganduskomitee abil lõikes 1 osutatud
läbirääkimiste tulemusi ja nendest tulenevat olukorda.

4.
Euroopa Pangandusjärelevalve abistab käesoleva artikli kohaldamisel
komisjoni kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 33.

VII JAOTIS
USALDATAVUSNÕUETE TÄITMISE JÄRELEVALVE
1. PEATÜKK

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve põhimõtted
I Jagu
Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevus ja
kohustused
Artikkel 49
Päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste pädevus
1.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastutavad ►C3 finantsin
stitutsioonide ◄ usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest, sealhulgas
artiklite 33 ja 34 kohase tegevuse järelevalve eest, ilma et see piiraks
käesoleva direktiivi nende sätete kohaldamist, mille kohaselt vastutus on
vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel.

2.

Lõige 1 ei takista konsolideeritud järelevalvet.

3.
Vastuvõtva liikmesriigi võetud meetmetega ei tohi kaasneda
diskrimineerivat ega piiravat kohtlemist selle põhjal, et ►C3 fin
antsinstitutsioon ◄ on saanud tegevusloa mõnes teises liikmesriigis.
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Artikkel 50
Järelevalvealane koostöö
1.
Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused teevad tihedat koos
tööd järelevalve teostamisel selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ töö
üle, kes tegutsevad, eelkõige filiaali kaudu, ühes või mitmes liikmes
riigis peale selle liikmesriigi, kus paiknevad nende peakontorid. Pädevad
asutused jagavad üksteisega kõiki selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
juhtimist ja omandilist kuuluvust käsitlevaid andmeid, mis tõenäoliselt
hõlbustavad järelevalve teostamist ning tegevuslubade andmiseks vaja
like tingimustega tutvumist, ning kõiki andmeid, mis tõenäoliselt
hõlbustavad selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kontrollimist,
eelkõige seoses likviidsuse, maksevõime, hoiuste tagamise, riskide kont
sentreerumise piiramise, muude teguritega, mis võivad mõjutada
süsteemset riski, mida ►C3 finantsinstitutsioon ◄ endast kujutab,
juhtimis- ja raamatupidamistava ning sisekontrolli mehhanismidega.
2.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmes
riigi pädevatele asutustele viivitamata kogu teabe ja kõik tuvastatud
asjaolud, mis puudutavad likviidsuse järelevalvet vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 VI osale ning käesoleva direktiivi VII jaotise
3. peatükile seoses tegevusega, mida ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
teostavad oma filiaalide kaudu, kui kõnealune teave ja tuvastatud asja
olud on olulised hoiustajate või investorite kaitseks vastuvõtvas
liikmesriigis.
3.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad kõigi vastuvõtvate
liikmesriikide pädevaid asutusi viivitamata, kui esineb likviidsuspro
bleeme või mõistlikult võib eeldada, et need tekivad. See teave hõlmab
ka üksikasju maksevõime taastamise kava kavandamise ja rakendamise
kohta ning sellega seoses usaldatavusnõuete täitmise järelevalveks
võetud meetmete kohta.
4.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused annavad teada ja selgitavad
vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste taotluse alusel, kuidas on
vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste esitatud teavet ja tuvastatud
asjaolusid arvesse võetud. Kui vastavalt esitatud teabele ja tuvastatud
asjaoludele on vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused seisukohal, et
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole võtnud asjakohaseid meet
meid, võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused, olles teavitanud
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi ja Euroopa Pangandusjärelevalvet,
võtta asjakohaseid meetmeid edasiste rikkumiste vältimiseks, et kaitsta
hoiustajate, investorite ja muude selliste isikute huve, kellele osutatakse
teenuseid, või et kaitsta finantssüsteemi stabiilsust.
Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole nõus vastuvõtva liik
mesriigi pädevate asutuste võetavate meetmetega, võivad nad suunata
küsimuse Euroopa Pangandusjärelevalvele vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 19 ja paluda temalt abi. Kui Euroopa Pangandus
järelevalve tegutseb nimetatud artikli alusel, teeb ta otsuse ühe kuu
jooksul.
5.
Pädevad asutused võivad teatada Euroopa Pangandusjärelevalvele
olukorrast, kui koostöötaotlus, eelkõige teabe vahetamise taotlus, on
tagasi lükatud või kui sellele ei ole mõistliku aja jooksul vastatud.
Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaldamist,
võib Euroopa Pangandusjärelevalve kõnealustel juhtudel toimida koos
kõlas talle määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 19 antud volitustega.
Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti aidata pädevatel asutustel
saavutada kokkulepet teabe vahetamise kohta käesoleva artikli alusel
enda algatusel kooskõlas nimetatud määruse artikli 19 lõike 1 teise
lõiguga.
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6.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada käesolevas artiklis osutatud teavet.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 arti
klitega 10 kuni 14.
7.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menet
lused seoses teabevahetust käsitlevate nõuetega, mis tõenäoliselt hõlbus
tavad järelevalve teostamist ►C3 finantsinstitutsioonide ◄.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.
8.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Artikkel 51
Olulised filiaalid
▼M6
1.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad artikli 112 lõike
1 kohaldamisel nõuda konsolideeritud järelevalvet tegevalt asutuselt või
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt mõne krediidiasutuse filiaali
käsitamist olulisena.
▼B
Taotluses esitatakse põhjused, miks seda filiaali tuleb käsitada olulisena,
arvestades eelkõige järgmist:
a) asjaolu, kas filiaali hoiuste turuosa ületab vastuvõtvas liikmesriigis
2 %;
b) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse peatamise või lõpetamise
tõenäoline mõju vastuvõtva liikmesriigi süsteemsele likviidsusele ja
maksesüsteemidele ning kliiringu- ja arveldussüsteemidele;
c) filiaali suurus ja tähtsus sõltuvalt klientide arvust vastuvõtva liikmes
riigi pangandussektori ja finantssüsteemi kontekstis.
Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused ja, juhul
kui kohaldatakse artikli 112 lõiget 1, ►C3 konsolideeritud järelevalvet
tegev asutus ◄ teevad kõik endast oleneva, et jõuda filiaali olulisena
käsitamise suhtes ühise otsuseni.
Kui kahe kuu jooksul esimese lõigu kohase taotluse esitamisest ei jõuta
ühise otsuseni, võtavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused järg
mise kahe kuu jooksul vastu oma otsuse selle kohta, kas filiaal on
oluline. Oma otsuses võtavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused
arvesse ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutuse ◄ või pärito
luliikmesriigi pädevate asutuste kõiki seisukohti ja reservatsioone.
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Kolmandas ja neljandas lõigus osutatud otsuseid põhjendatakse igakülg
selt ning need vormistatakse eraldi dokumendis, mis edastatakse asja
omastele pädevatele asutustele ning neid käsitatakse määravana ja neid
kohaldavad pädevad asutused asjaomastes liikmesriikides.

Filiaali olulisena käsitamine ei mõjuta käesolevas direktiivis sätestatud
pädevate asutuste õigusi ja kohustusi.

2.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad sellise vastuvõtva
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus oluline filiaal on asutatud,
artikli 117 lõike 1 punktides c ja d osutatud teabe ning täidavad koos
töös vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega artikli 112 lõike 1
punktis c osutatud ülesandeid.

Kui päritoluliikmesriigi pädev asutus saab teadlikuks eriolukorrast
►C3 finantsinstitutsioonis ◄, nagu on osutatud artiklis 114 lõikes 1,
hoiatab ta viivitamata artikli 58 lõikes 4 ja artikli 59 lõikes 1 osutatud
asutusi.

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teevad sellise vastuvõtva liikmes
riigi pädevatele asutustele, kus on asutatud olulised filiaalid, teatavaks
kõnealuste filiaalidega ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ riskihindamise
tulemused, nagu on osutatud artiklis 97 ning, kui see on kohaldatav,
artikli 113 lõikes 2. Samuti edastavad nad otsused artiklite 104 ja 105
alusel, kui kõnealused hinnangud ja otsused on asjaomaste filiaalide
puhul olulised.

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused konsulteerivad nende vastuvõtvate
liikmesriikide pädevate asutustega, kus on asutatud olulised filiaalid,
artikli 86 lõikega 11 nõutud operatiivsete sammude üle, kui see on
oluline vastuvõtva liikmesriigi valuuta likviidsusriski seisukohast.

Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole konsulteerinud vastu
võtva liikmesriigi pädevate asutustega või kui pärast sellist konsulteeri
mist jäävad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused seisukohale, et
artikli 86 lõikes 11 nõutud operatiivsed sammud ei ole piisavad, võivad
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused suunata küsimuse Euroopa
Pangandusjärelevalvele vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile
19 ja paluda temalt abi.

3.
Kui artikkel 116 ei ole kohaldatav, moodustavad ja juhatavad
teistes
liikmesriikides
olulisi
filiaale
omavat
►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ kontrollivad pädevad asutused järelevalvekolleegiumi,
et hõlbustada käesoleva artikli lõike 2 ja artikli 50 kohast koostööd.
Kolleegiumi moodustamine ja toimimine põhineb kirjalikul korral,
mille kehtestab päritoluliikmesriigi pädev asutus pärast konsulteerimist
asjaomaste pädevate asutustega. Päritoluliikmesriigi pädev asutus
otsustab selle üle, millised pädevad asutused osalevad kolleegiumi
mõnel koosolekul või mõnes tegevuses.

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse otsuses võetakse arvesse kavanda
tava või koordineeritava järelevalvetegevuse olulisust nende pädevate
asutuste jaoks, eelkõige võimalikku mõju finantssüsteemi stabiilsusele
artiklis 7 osutatud asjaomastes liikmesriikides ja käesoleva artikli lõikes
2 osutatud kohustusi.
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Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab kõigile kolleegiumi liikmetele
eelnevalt igakülgset teavet kõnealuste koosolekute korraldamise,
peamiste arutatavate küsimuste ja kaalutavate tegevuste kohta. Päritolu
liikmesriigi pädev asutus teavitab kõiki kolleegiumi liikmeid õigeaegselt
ka kõnealustel koosolekutel tehtud otsustest või rakendatud meetmetest.

4.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada järelevalvekolleegiumide töö üldtingi
musi.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10
kuni 14 sätestatud korras.

5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada järelevalvekolleegiumide töö üldtingi
musi.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.

6.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab lõigetes 4 ja 5 osutatud
tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 31. detsembriks
2014.

Artikkel 52
Teises liikmesriigis asutatud filiaalide kohapealne kontroll
1.
Kui
mõnes
teises
liikmesriigis
tegevusloa
saanud
►C3 finantsinstitutsioon ◄ tegutseb filiaali kaudu, näeb vastuvõttev
liikmesriik ette, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused võivad pärast
vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teatamist iseseisvalt või
nende poolt selleks määratud isikute kaudu kohapeal kontrollida artiklis
50 osutatud teavet või kontrollida selliseid filiaale.

2.
Filiaalide kontrollimiseks võivad päritoluliikmesriigi pädevad
asutused kasutada mõnda artiklis 118 sätestatud muud menetlust.

3.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on volitused juhtumi
põhiselt kohapeal kontrollida nende territooriumil ►C3 finan
tsinstitutsioonide ◄ filiaalide tegevust ning nõuda järelevalve eesmärgil
filiaalilt teavet tema tegevuse kohta, kui nad leiavad, et see on vastu
võtva liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsuse seisukohast asjakohane.
Enne kontrollimist konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad
asutused päritoluliikmesriigi pädevate asutustega. Pärast kontrollimist
edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused päritoluliikmesriigi
pädevatele asutustele saadud teabe ja tuvastatud asjaolud, mis on
olulised ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskihindamise või vastuvõtva
liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsuse seisukohast. Päritoluliikmesriigi
pädevad asutused võtavad seda teavet ja tuvastatud asjaolusid asjakoha
selt arvesse, kui nad määravad kindlaks artiklis 99 osutatud järeleval
vealase kontrolliprogrammi ning võtavad arvesse vastuvõtva liikmesriigi
finantssüsteemi stabiilsust.
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4.
Filiaalide kohapealne kontrollimine viiakse läbi kooskõlas selle
liikmesriigi õigusaktidega, kus kontrollimine toimub.

II jagu
Teabevahetus ja ametisaladus
Artikkel 53
Ametisaladus
1.
Liikmesriigid näevad ette, et kõik isikud, kes töötavad või on
töötanud pädevate asutuste heaks, ning pädevate asutuste huvides tegut
sevad audiitorid ja eksperdid on kohustatud hoidma ametisaladust.

Konfidentsiaalset teavet, mida sellised isikud, audiitorid või eksperdid
saavad, võidakse avaldada ainult kokkuvõttena või sellisel koondkujul,
et üksikuid krediidiasutusi pole võimalik identifitseerida; eelöeldu ei
puuduta kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaid juhtumeid.

Sellest olenemata võib krediidiasutuse pankroti või sundlikvideerimise
korral tsiviil- või kaubandusõigusliku menetluse käigus avalikustada
konfidentsiaalset teavet, mis ei puuduta kolmandaid isikuid, kes on
seotud kõnealuse krediidiasutuse päästmise katsetega.

▼M6
2.
Lõige 1 ei takista pädevaid asutusi vahetamast omavahel teavet või
edastamast seda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, Euroopa
Pangandusjärelevalvele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL) nr 1095/2010 (1) asutatud Euroopa järelevalveasutusele
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (edaspidi „Euroopa Väärtpaberitu
rujärelevalve”) käesoleva direktiivi, määruse (EL) nr 575/2013, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033, (2) määruse (EL)
nr 1092/2010 artikli 15, määruse (EL) nr 1093/2010 artiklite 31, 35
ja 36 ning määruse (EL) nr 1095/2010 artiklite 31 ja 36, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/2034 (3) ning muude kredii
diasutuste suhtes kohaldatavate direktiivide alusel. Kõnealuse teabe
suhtes kohaldatakse lõiget 1.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL)
nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärt
paberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määrus (EL)
2019/2033, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldata
vusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010, (EL)
nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 806/2014 (ELT L 314,
5.12.2019, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL)
2019/2034, mis käsitleb investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise
järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2002/87/EÜ, 2009/65/EÜ,
2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL (ELT L 314,,
5.12.2019, lk 314,).
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3.
Lõige 1 ei takista pädevaid asutusi avaldamast käesoleva direktiivi
artikli 100 või määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 32 kohaselt läbiviidud
stressitestide tulemusi ega edastamast stressitesti tulemusi Euroopa
Pangandusjärelevalvele, et Euroopa Pangandusjärelevalve saaks aval
dada liiduüleste stressitestide tulemused.

Artikkel 54
Konfidentsiaalse teabe kasutamine
Pädevad asutused, kes saavad konfidentsiaalset teavet artikli 53 alusel,
kasutavad seda ainult oma ametikohustuste täitmisel ja järgmistel
eesmärkidel:

a) krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimuste täitmise kontrolli
mine ning konsolideerimata või konsolideeritud kontrolli lihtsusta
mine ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ tegevuse üle, pidades eriti
silmas likviidsuse, maksevõime, riskide kontsentreerumise,
juhtimis- ja raamatupidamistava ning sisekontrolli mehhanismide
kontrollimist;

b) karistuste kehtestamine;

c) kaebuse esitamine pädeva asutuse otsuse kohta, sealhulgas artikli 72
kohased kohtuasjad;

d) kohtuasjades, mis on algatatud vastavalt liidu õigusaktidega kehtes
tatud krediidiasutusi käsitlevatele erisätetele.

▼M1
Artikkel 54a
Artiklid 53 ja 54 ei mõjuta Euroopa Parlamendile ELi toimimise lepingu
artikliga 226 antud uurimiste korraldamise pädevust.

▼B
Artikkel 55
Koostöölepingud
Liikmesriigid ja Euroopa Pangandusjärelevalve võivad vastavalt
määruse (EL) nr1093/2010 artiklile 33 sõlmida kolmandate riikide järe
levalveasutuste või asutuste või organitega kooskõlas käesoleva direk
tiivi artikliga 56 ja artikli 57 lõikega 1teabevahetust sätestavaid koos
töölepinguid ainult tingimusel, et edastatava teabe ametisaladuse hoid
mise kohustus on vähemalt samaväärne, kui on osutatud käesoleva
direktiivi artikli 53 lõikes 1. Sellise teabevahetuse eesmärk peab
olema kõnealuste asutuste või organite järelevalveülesande täitmine.
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▼B
Kui teave pärineb teisest liikmesriigist, võib seda avalikustada üksnes
teabe edastanud asutuste selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes eesmär
kidel, millega need asutused nõustunud on.

Artikkel 56
Teabe vahetamine asutuste vahel
Artikli 53 lõige 1 ja artikkel 54 ei välista teabevahetust pädevate
asutuste vahel liikmesriigi piires, või eri liikmesriikide pädevate asutuste
vahel või pädevate asutuste ja järgmiste asutuste vahel nende järeleval
vefunktsioonide täitmisel:
a) asutused, kes vastutavad muude finantssektori üksuste järelevalve
eest, ning need asutused, kes vastutavad finantsturgude järelevalve
eest;
b) asutused või organid, kes vastutavad finantssüsteemi stabiilsuse säili
tamise eest liikmesriikides makrotasandi usaldatavusnõuete
rakendamisega;
c) organid või asutused, kes tegelevad saneerimisega finantssüsteemi
stabiilsuse kaitsmise eesmärgil;
d) ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ lepingulised või omaalgatuslikud
kaitseskeemid, millele osutatakse määruse (EL) nr 575/2013
artikli 113 lõikes 7;
e) organid, kes tegelevad ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ likvideerimise
ja pankroti ning muude sarnaste menetlustega;
f) isikud, kes vastutavad ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kindlustusand
jate ja finantseerimisasutuste raamatupidamisaruannete kohustusliku
auditeerimise eest;
▼M5
g) asutused, kes vastutavad järelevalve eest selle üle, kuidas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (1) artikli 2 lõike 1
punktides 1 ja 2 osutatud kohustatud isikud täidavad kõnealuse
direktiivi nõudeid, ja rahapesu andmebürood;
h) pangandusgrupi struktuurilist eraldatust käsitlevate õigusnormide
kohaldamise eest vastutavad pädevad asutused või organid.
▼B
Artikli 53 lõige 1 ja artikkel 54 ei välista hoiuste tagamise skeeme ja
investeeringute tagamise skeeme haldavatele organitele nende ametiko
hustuste täitmiseks vajaliku teabe avaldamist.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849,
mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil
kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parla
mendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ
(ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
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▼B
Saadud teabe suhtes kehtivad igal juhul ametisaladuse hoidmise nõuded,
mis on vähemalt võrdsed artikli 53 lõikes 1 osutatuga.

Artikkel 57
Teabevahetus järelevalveorganitega
▼M5
1.
Olenemata artiklitest 53, 54 ja 55 tagavad liikmesriigid teabeva
hetuse toimumise pädevate asutuste ja selliste asutuste vahel, kes vastu
tavad:
▼B
a) nende organite järelevalve eest, kes on seotud ►C3 finan
tsinstitutsioonide ◄ likvideerimise ja pankroti ning muude sarnaste
menetlustega;
b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ lepinguliste või omaalgatuslike kait
seskeemide järelevalve eest;
c) nende isikute järelevalve eest, kellele on ülesandeks tehtud kredii
diasutuste, investeerimisühingute, kindlustusandjate ja finantseerimi
sasutuste raamatupidamisaruannete kohustuslik auditeerimine.
2.
Lõikes 1 osutatud juhtudel nõuavad liikmesriigid vähemalt järg
miste tingimuste täitmist:
a) teavet vahetatakse lõikes 1 osutatud järelevalve ülesande täitmiseks;
b) saadud teabe kohta kehtivad ametisaladuse hoidmise nõuded, mis on
vähemalt võrdsed artikli 53 lõikes 1 osutatuga;
c) kui teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, avalikustatakse see
ainult selgesõnalisel kokkuleppel teabe avaldanud pädevate asutus
tega ja vajaduse korral üksnes nende asutustega kokkulepitud
eesmärkidel.
3.
Olenemata artiklitest 53, 54 ja 55 võivad liikmesriigid finantssüs
teemi stabiilsuse ja ühtsuse tugevdamise eesmärgil anda loa teabe vahe
tamiseks pädevate asutuste ja nende asutuste või organite vahel, kes
seaduse järgi vastutavad äriühinguõiguse rikkumiste tuvastamise ja uuri
mise eest.
Sellisel juhul nõuavad liikmesriigid vähemalt järgmiste tingimuste täit
mist:
a) teavet vahetatakse äriühinguõiguse rikkumiste tuvastamiseks ja
uurimiseks;
b) saadud teabe kohta kehtivad ametisaladuse hoidmise nõuded, mis on
vähemalt võrdsed artikli 53 lõikes 1 osutatuga;
c) kui teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, avalikustatakse see
ainult selgesõnalisel kokkuleppel teabe avaldanud pädevate asutus
tega ja vajaduse korral üksnes nende asutustega kokkulepitud
eesmärkidel.
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▼B
4.
Kui ühe liikmesriigi asutused või organid, millele on osutatud
lõikes 1, täidavad oma tuvastamis- ja uurimisülesandeid selleks ametisse
nimetatud eripädevusega isikute kaasabil, kes ei tööta avalikus sektoris,
võib liikmesriik laiendada lõike 3 esimeses lõigus ette nähtud teabe
vahetamise võimalust nimetatud isikutele lõike 3 teises lõigus kindlaks
määratud tingimustel.

5.
Pädevad asutused teevad Euroopa Pangandusjärelevalvele teata
vaks nende asutuste ja organite nimed, kes vastavalt käesolevale artiklile
võivad teavet saada.

6.
Lõike 4 rakendamiseks teatavad lõikes 3 osutatud asutused või
organid teabe avalikustanud pädevatele asutustele nende isikute nimed
ja täpsed kohustused, kellele nimetatud teave tuleb saata.

Artikkel 58
Teabe edastamine seoses raha-, hoiuste kaitse, süsteemsete ja
makseaspektidega
1.
Mitte miski käesolevas peatükis ei takista pädevat asutust edasta
mast teavet oma ülesannete täitmise eesmärgil järgmistele asutustele:

a) EKPSi keskpangad ja muud samalaadsete ülesannetega organid, kui
need tegutsevad rahaasutusena, kui kõnealune teave käsitleb nende
õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmist, sealhulgas rahapoliitika
teostamist ja sellega seotud likviidsuse tagamist, makse-, kliirimis- ja
arveldussüsteemide järelevalvet ning finantssüsteemi stabiilsuse
tagamist;

b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 113 lõikes 7 osutatud
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ lepingulised või omaalgatuslikud
kaitseskeemid;

c) vajaduse korral muud maksesüsteemide järelevalve eest vastutavad
asutused;

d) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010 (1) asutatud Euroopa Järele
valveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)
(edaspidi „Euroopa Kindlustusjärelevalve”) ja Euroopa Väärtpaberi
turujärelevalve, kui kõnealune teave on oluline määruste (EL)
nr 1092/2010, (EL) nr 1094/2010 või (EL) nr 1095/2010 kohaste
ülesannete täitmiseks.

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid et kaotada tõkked, mis
takistavad pädevat asutust edastamast teavet kooskõlas esimese lõiguga.

2.
Käesolevas peatükis sätestatu ei takista lõikes 1 osutatud asutusi
ega organeid edastamast pädevatele asutustele artikli 54 kohaldamiseks
vajalikku teavet.
(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.
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▼B
3.
Vastavalt lõigetele 1 ja 2 saadud teabele kehtivad ametisaladuse
hoidmise nõuded, mis on vähemalt võrdsed artikli 53 lõikes 1 osutatuga.

4.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artikli 114
lõikes 1 osutatud eriolukorras edastavad pädevad asutused viivitamata
teavet EKPSi keskpankadele, kui kõnealune teave on oluline keskpan
kade kohustuslike ülesannete täitmiseks, sealhulgas rahapoliitika teosta
miseks ja sellega seotud likviidsuse tagamiseks, makse-, kliirimis- ja
arveldussüsteemide järelevalveks ja finantssüsteemi stabiilsuse tagami
seks, ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, kui kõnealune
teave on oluline selle kohustuslike ülesannete täitmiseks.

▼M5
Artikkel 58a
Teabe edastamine rahvusvahelistele organisatsioonidele
1.
Olenemata artikli 53 lõikest 1 ja artiklist 54 võivad pädevad
asutused käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 esitatud tingimuste täitmise
korral edastada teatavat teavet järgmistele üksustele või jagada nendega
teatavat teavet:

a) Rahvusvaheline Valuutafond ja Maailmapank finantssektori hinda
misprogrammi tarbeks läbi viidavate hindamiste jaoks;

b) Rahvusvaheliste Arvelduste Pank kvantitatiivse mõju-uuringu jaoks;

c) finantsstabiilsuse nõukogu tema järelevalvefunktsiooni täitmiseks.

2.
Pädevad asutused võivad konfidentsiaalset teavet jagada üksnes
asjaomase organisatsiooni sõnaselge taotluse alusel, kui on täidetud
vähemalt järgmised tingimused:

a) taotlus on nõuetekohaselt põhjendatud, võttes arvesse taotleva orga
nisatsiooni poolt kooskõlas tema põhikirjajärgsete volitustega täide
tavaid konkreetseid ülesandeid;

b) taotlus on taotletava teabe olemuse, ulatuse ja vormingu ning selle
avaldamise või edastamise vahendite osas piisavalt täpne;

c) taotletav teave on rangelt vajalik taotleva organisatsiooni konkreet
sete ülesannete täitmiseks ja seda ei kasutata muuks otstarbeks kui
taotleva organi põhikirjajärgsete ülesannete jaoks;

d) teave edastatakse või avaldatakse üksnes isikutele, kes on otseselt
seotud konkreetse ülesande täitmisega;

e) teabele juurdepääsu omavate isikute suhtes kohaldatakse ametisala
duse hoidmise nõudeid, mis on vähemalt võrdväärsed artikli 53
lõikes 1 osutatud nõuetega.
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▼M5
3.
Kui taotluse teeb mõni lõikes 1 osutatud organisatsioonidest,
võivad pädevad asutused esitada üksnes koondteavet või anonümisee
ritud teavet ja nad võivad muud teavet jagada üksnes pädeva asutuse
tööruumides.

4.
Selles ulatuses, milles teabe avaldamine hõlmab isikuandmete
töötlemist, peab andmete igasugune töötlemine taotleva organisatsiooni
poolt olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL)
2016/679 (1) sätestatud nõuetega.

▼B
Artikkel 59
Teabe edastamine teistele üksustele
1.
Liikmesriigid võivad olenemata artikli 53 lõikest 1 ja artiklist 54
vastavalt liikmesriigi õiguses sätestatud eeskirjadele lubada teatava teabe
edastamist ka teistele keskvalitsuse asutustele, kes vastutavad krediidia
sutuste, investeerimisühingute, finantseerimisasutuste ja kindlustusand
jate järelevalvealase õiguse eest, ning nende asutuste nimel tegutsevatele
inspektoritele.

►C3 Sellistel tingimustel võib teavet edastada siiski vaid usaldatavus
nõuete täitmise järelevalveks ning finantsinstitutsioonide maksejõuetuse
ärahoidmise ja nende kriisilahenduse korral. ◄ Ilma et see piiraks käes
oleva artikli lõike 2 kohaldamist, kohaldatakse teabele juurdepääsu
omavate isikute suhtes ametisaladuse hoidmise nõudeid, mis on vähe
malt võrdväärsed artikli 53 lõikes 1 osutatud nõuetega.

Artikli 114 lõikes 1 osutatud eriolukorras peavad liikmesriigid pädevatel
asutustel võimaldama edastada käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud
asutustele olulist teavet kõikides asjaomastes liikmesriikides.

2.
Liikmesriigid võivad lubada avaldada teatavat ►C3 finan
tsinstitutsioonide ◄ usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud
teavet oma liikmesriigi parlamendikomisjonidele, oma liikmesriigi kont
rollikodadele ja oma liikmesriigi teistele sarnastele üksustele järgmiste
tingimuste alusel:

a) kõnealustel üksustel on siseriiklikus õiguses sätestatud pädevus
uurida selliste asutuste tegevust, kes vastutavad ►C3 fin
antsinstitutsioonide ◄ järelevalve eest või sellist järelevalvet käsit
leva õiguse välja töötamise eest;

b) teave on rangelt vajalik punktis a osutatud volituse täitmiseks;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679
füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete
vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
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▼B
c) teabele juurdepääsu omavate isikute suhtes kohaldatakse siseriikliku
õiguse kohaseid ametisaladuse nõudeid, mis on vähemalt võrd
väärsed artikli 53 lõikes 1 osutatud nõuetega;

d) kui teave pärineb teisest liikmesriigist, avaldatakse see üksnes teabe
edastanud pädevate asutuste selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes
eesmärkidel, millega need asutused nõustunud on.

Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud teabe avalikusta
mine hõlmab isikuandmete töötlemist, järgivad esimeses lõigus osutatud
üksused andmete töötlemisele kohaldatavaid siseriiklikke õigusakte,
millega võetakse üle direktiiv 95/46/EÜ.

Artikkel 60
Kohapealse kontrolli käigus saadud teabe avalikustamine
Liikmesriigid tagavad, et artikli 52 lõike 3, artikli 53 lõike 2 ja artikli 56
alusel saadud teave ning artikli 52 lõigetes 1 ja 2 osutatud kohapealse
kontrollimise käigus saadud teave avalikustatakse artikli 59 alusel ainult
siis, kui selleks on selgesõnaline nõusolek andmed avalikustanud päde
vatelt asutustelt või selle liikmesriigi pädevatelt asutustelt, kus toimus
kohapealne kontroll.

Artikkel 61
Kliirimis- ja arveldusteenustega seotud teabe avalikustamine
1.
Miski käesolevas peatükis ei takista liikmesriigi pädevatel
asutustel edastamast artiklites 53, 54 ja 55osutatud teavet kliiringukojale
või mõnele teisele oma liikmesriigi turu tarbeks siseriikliku õiguse
alusel asutatud kliirimis- ja arveldusteenuseid osutavale organile,
eeldades, et nimetatud teabe edastamine on vajalik selleks, et tagada
nende organite nõuetekohane toimimine, kui turuosalised on maksevõi
metud või võivad sellisesse olukorda sattuda. Saadud teabe puhul
kehtivad ametisaladuse hoidmise nõuded, mis on vähemalt võrdsed
artikli 53 lõikes 1 osutatud.

2.
Liikmesriigid tagavad siiski, et artikli 53 lõike 2 kohaselt saadud
teavet ei avalikustata lõikes 1 osutatud asjaoludel ilma andmed avali
kustanud pädevate asutuste selgesõnalise nõusolekuta.

Artikkel 62
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine käesoleva direktiivi kohaldamisel toimub koos
kõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja asjakohasel juhul kooskõlas määrusega
(EÜ) nr 45/2001.
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▼B
III jagu
Aastaaruannete
ja
konsolideeritud
aastaaruannete seadusjärgse kontrollimise eest
vastutavate isikute kohustused
Artikkel 63
Aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete seadusjärgse
kontrollimise eest vastutavate isikute kohustused
1.
Liikmesriigid sätestavad, et kõik isikud, kellele on antud luba
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktii
viga 2006/43/EÜ (mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja
konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit) (1), ning kes täidavad
►C3 finantsinstitutsioonis ◄ nõukogu 25. juuli 1978. aasta direktiivi
78/660/EMÜ (mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g
ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid) (2)
artiklis 51, nõukogu 13. juuni 1983. aasta direktiivi 83/349/EMÜ (mis
põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konso
lideeritud aastaaruandeid) (3) artiklis 37 või direktiivi 2009/65/EÜ artik
lis 73 kirjeldatud või muid seadusjärgseid tööülesandeid, on vähemalt
kohustatud kohe teavitama pädevaid asutusi kõigist ülesannete täitmise
jooksul neile isikutele teatavaks saanud kõnealust ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ puudutavatest asjaoludest või otsustest, mis võivad:
a) anda tunnistust tegevusloa andmise tingimuste või spetsiaalselt
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ tegevust sätestavate õigus- ja haldus
normide olulisest rikkumisest;
b) mõjutada ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse jätkumist,
c) viia raamatupidamisaruannete kinnitamata jätmiseni või märkustega
kinnitamiseni.
Liikmesriigid näevad ette vähemalt selle, et esimeses lõigus nimetatud
isik on samuti kohustatud ette kandma kõikidest esimeses lõigus kirjel
datud tööülesannete täitmise käigus temale teatavaks saanud asjaoludest
või otsustest äriühingus, millel on kontrollisuhetest tulenevalt märkimis
väärsed sidemed ►C3 finantsinstitutsiooniga ◄, kus ta kõnealuseid
tööülesandeid täidab.
▼M5
Liikmesriigid näevad ette, et pädevad asutused võivad nõuda esimeses
lõigus osutatud isiku asendamist, kui see isik rikub oma kohustusi, mis
tulenevad esimesest lõigust.
▼B
2.
Kui isikud, kes on saanud direktiivi 2006/43/EÜ kohase loa, edas
tavad pädevatele asutustele lõikes 1 osutatud asjaolude või otsuste kohta
teavet heauskselt, ei käsitleta seda lepinguga või õigus- ja haldusnormi
dega teabe avalikustamisele kehtestatud piirangute rikkumisena ning
nimetatud isikutel ei teki sellega seoses mingisugust vastutust. Selline
teave tehakse samaaegselt teatavaks asjaomase ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ juhtorganile, välja arvatud juhul, kui on mõjuv põhjus
seda mitte teha.
(1) ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.
(2) EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11.
(3) EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1.
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▼B
IV jagu
Järelevalvevolitused,
karistuste
määramise
volitused ja kaebuste esitamise õigus
Artikkel 64
Järelevalve- ja karistuste määramise volitused
▼M5
1.
Pädevatele asutustele antakse kõik nende ülesannete täitmiseks
vajalikud järelevalvevolitused ►C4 finantsinstitutsiooni ◄, finantsval
dusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja tegevusse sekkumiseks, kaasa
arvatud tegevusloa kehtetuks tunnistamise õigus vastavalt artiklile 18,
artiklites 18, 102, 104 ja 105 osutatud volitused ning volitused võtta
artikli 21a lõikes 6 osutatud meetmeid.
▼B
2.
Pädevad asutused kasutavad oma järelevalve- ja karistuste määra
mise volitusi kooskõlas käesoleva direktiivi ja siseriikliku õigusega järg
miselt:
a) vahetult;
b) koostöös teiste asutustega;
c) enda vastutusel, delegeerides küsimuse sellistele asutustele;
d) suunates küsimuse pädevatele kohtuasutustele.
▼M5
3.
Pädevate asutuste otsustes, mille nad teevad oma järelevalvevoli
tuste ja karistuste määramise volituste teostamise käigus, peab märkima,
millel need põhinevad.
▼B
Artikkel 65
Halduskaristused ja muud haldusmeetmed
1.
Ilma et see piiraks pädevate asutuste järelevalvevolitusi, millele on
osutatud artiklis 64, ja liikmesriikide õigust näha ette ja kehtestada
kriminaalkaristusi, sätestavad liikmesriigid käesoleva direktiivi üle
võtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusnormide ja määruse (EL)
nr 575/2013 rikkumise eest kohaldatavad halduskaristused ja muud
haldusmeetmed ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakenda
mise tagamiseks. Kui liikmesriigid otsustavad mitte sätestada halduska
ristusi, sest rikkumistele kohaldatakse siseriiklikku kriminaalõigust,
edastavad nad komisjonile asjakohased kriminaalõiguse sätted. Haldus
karistused ja muud haldusmeetmed peavad olema tõhusad, proportsio
naalsed ja hoiatavad.
2.
Liikmesriigid tagavad, et kui krediidiasutuste, investeerimisühin
gute, finantshaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate suhtes
kohaldatakse lõikes 1 osutatud kohustusi, võib käesoleva direktiivi üle
võtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusnormide või määruse (EL)
nr 575/2013 rikkumise korral kohaldada siseriiklikus õiguses sätestatud
tingimustel karistusi juhtorgani liikmete suhtes ning teiste füüsiliste
isikute suhtes, kes siseriikliku õiguse kohaselt vastutavad rikkumise
eest.
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3.
Pädevatele asutustele tuleb anda kõik nende ülesannete täitmiseks
vajalikud teabe kogumise volitused ja uurimisvolitused. Ilma et see
mõjutaks käesoleva direktiivis ja määruses (EL) nr 575/2013 kehtestatud
asjakohaseid sätteid, hõlmab see järgmisi volitusi:

a) volitus nõuda, et järgmised füüsilised või juriidilised isikud esitavad
kogu teabe, mis on vajalik pädevate asutuste ülesannete täitmiseks,
sealhulgas korrapäraste ajavahemike tagant ja kindlaksmääratud
kujul esitatav teave järelevalve või sellega seotud statistilistel
eesmärkidel:

i) asjaomases liikmesriigis asutatud ►C3 finantsinstitutsioonid ◄;

ii) asjaomases liikmesriigis asutatud finantsvaldusettevõtjad;

iii) asjaomases liikmesriigis asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;

iv) asjaomases liikmesriigis asutatud segavaldusettevõtjad;

v) alapunktides i kuni iv osutatud üksustesse kuuluvad isikud;

vi) alapunktides i kuni iv osutatud üksuste tööülesandeid või tege
vusi teostavad allhankijatest kolmandad isikud;

b) volitus teha kõiki vajalikke uurimistoiminguid iga asjaomases liik
mesriigis asutatud või asuva punkti a alapunktides i kuni vi osutatud
isiku suhtes, kui on vaja teostada pädevate asutuste ülesandeid, seal
hulgas:

i) õigus nõuda dokumentide esitamist;

ii) uurida punkti a alapunktides i kuni vi osutatud isikute
raamatupidamis- ja muid dokumente ning teha sellistest doku
mentidest koopiaid ja väljavõtteid;

iii) saada punkti a alapunktides i kuni vi osutatud isikutelt, nende
esindajatelt või töötajatelt kirjalikke või suulisi selgitusi, ning

iv) küsitleda teisi küsitlemisega nõustuvaid isikuid, et koguda uuri
mise esemega seotud teavet;

c) volitus korraldada vastavalt liidu õiguses sätestatud muudele tingi
mustele punkti a alapunktides i kuni vi osutatud juriidiliste isikute
tööruumides ja muude konsolideeritud järelevalvega hõlmatud ette
võtjate ruumides vajalikke kohapealseid kontrolle, kui pädev asutus
teostab konsolideeritud järelevalvet, tingimusel et asjaomaseid päde
vaid asutusi teavitatakse sellest ette. Kui kohapealse kontrolli tege
miseks on siseriiklike eeskirjade kohaselt vaja kohtuasutuse luba, siis
esitatakse taotlus sellise loa saamiseks.
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Artikkel 66
Halduskaristused ja muud haldusmeetmed tegevusloa andmise ja
olulise osaluse omandamise nõuete rikkumise eest
1.
Liikmesriigid tagavad, et nende õigus- ja haldusnormidega on ette
nähtud halduskaristused ja muud haldusmeetmed vähemalt seoses järg
misega:

a) avalikkuselt hoiuste või muude tagasimakstavate vahendite kaasa
mine asutuse poolt, kes ei ole krediidiasutus, rikkudes artiklit 9;

▼M6
aa) vähemalt ühe määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1
alapunktis b osutatud tegevusega tegelemine ja nimetatud artiklis
sätestatud künnise täitmine krediidiasutuse tegevusluba omamata;

▼B
b) krediidiasutusena tegevuse alustamine, ilma selleks tegevusluba
saamata, rikkudes artiklit 9;

c) otseselt või kaudselt olulise osaluse omandamine krediidiasutuses
või krediidiasutuses olulise osaluse otsene või kaudne suurenda
mine, mille tulemusel hääleõiguste või omatava kapitali osakaal
ulatuks artikli 22 lõikes 1 osutatud künnisteni või ületaks neid,
või nii, et krediidiasutusest saaks tütarettevõtja, ilma et teavitataks
kirjalikult selle krediidiasutuse pädevaid asutusi, milles kavatsetakse
olulist osalust omandada või seda suurendada, hindamisperioodi
jooksul või hoolimata pädevate asutuste vastuseisust, rikkudes
artikli 22 lõiget 1;

d) otseselt või kaudselt olulise osaluse võõrandamine krediidiasutuses
või krediidiasutuses sellise olulise osaluse otsene või kaudne vähen
damine, mille tulemusena hääleõiguste või omatava kapitali osakaal
väheneks allapoole artiklis 25 osutatud künniseid, või nii, et kredii
diasutus ei oleks enam tütarettevõtja, ilma et pädevaid asutusi teavi
tataks kirjalikult;

▼M5
e) heakskiidu taotlemata jätmine, rikkudes artiklit 21a, või kõnealuse
artikli muu nõude rikkumine.

▼B
2.
Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud juhtudel hõlmavad
halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mida võib kohaldada, vähe
malt järgmist:

a) avalik teadaanne, milles on identifitseeritud vastutav füüsiline isik,
krediidiasutus, investeerimisühing, finantsvaldusettevõtja või segafi
nantsvaldusettevõtja ja rikkumise laad;

b) korraldus, millega nõutakse, et vastutav füüsiline või juriidiline isik
lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;
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▼B
c) juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 10 % ettevõtja
eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest, sealhulgas bruto
tulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tulu
dest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuv- või püsituluga väärtpa
beritelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest, kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 316;

d) füüsilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 5 000 000 eurot,
või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa omavää
ringus 17. juulist 2013

e) rahaline halduskaristus, mis vastab kuni kahekordsele kasule, mis on
saadud sellisest rikkumisest, mille puhul on võimalik kasu kindlaks
määrata;

f) lõikes 1 sätestatud rikkumiste eest vastutava(te) aktsionäri(de) või
osaniku (osanike) hääleõiguse peatamine.

Kui esimese lõigu punktis c osutatud ettevõtja on emaettevõtja tütaret
tevõtja, on asjaomane brutotulu selline brutotulu, mis tuleneb põhie
maettevõtja eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruandest

Artikkel 67
Muud sätted
1.

Käesolevat artiklit kohaldatakse vähemalt igal järgmisel asjaolul:

a) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ on saanud tegevusloa valeandmete
esitamise teel või mis tahes muul seadusvastasel viisil;

b) ►C3 finantsinstitutsioon ◄, olles saanud teada osaluste omanda
misest või võõrandamisest oma kapitalis, mille tulemusel osalused
ületavad või langevad alla artikli 22 lõikes 1 või artiklis 25 osutatud
künnise, ei teata kõnealusest omandamisest või võõrandamisest
pädevatele asutustele, rikkudes artikli 26 lõike 1 esimest lõiku;

c) ►C3 finantsinstitutsioon ◄, mis on loetletud reguleeritud turgude
loetelus, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab avaldama
vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 47, ei teata pädevatele
asutustele vähemalt kord aastas aktsionäride või liikmete nimesid,
kellele kuuluvad olulised osalused, näidates osaluste suuruse,
rikkudes käesoleva direktiivi artikli 26 lõike 1 teist lõiku;

d) ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ puudub pädevate asutuste nõutav
juhtimiskord vastavalt siseriiklikele sätetele, millega võetakse üle
artikli 74 sätted;

e) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei esita pädevatele asutustele teavet või
esitab puudulikku või ebaõiget teavet määruse (EL) nr 575/2013
artiklis 92 sätestatud omavahendite nõuete täitmise kohustuse
kohta, rikkudes kõnealuse määruse artikli 99 lõiget 1;
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f) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei täida aruandekohustust või esitab
pädevatele asutustele seoses määruse (EL) nr 575/2013 artiklis
101 osutatud andmetega puudulikku või ebaõiget teavet;
g) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei esita pädevatele asutustele teavet või
esitab puudulikku või ebaõiget teavet suure riskide kontsentreeru
mise kohta, rikkudes määruse (EL) nr 575/2013 artikli 394 lõiget 1;
h) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei esita pädevatele asutustele teavet või
esitab puudulikku või ebaõiget teavet likviidsuse kohta, rikkudes
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 415 lõikeid 1 ja 2;
i) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei esita pädevatele asutustele teavet või
esitab puudulikku või ebaõiget teavet finantsvõimenduse määra
kohta, rikkudes määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõiget 1;
j) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei hoia korduvalt või pidevalt likviid
seid varasid, rikkudes määruse (EL) nr 575/2013 artiklit 412;
k) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskipositsioon ületab piirmäärasid,
mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklit 395;
l) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ väärtpaberistamise positsiooni kredii
dirisk ei vasta tingimustele, rikkudes määruse (EL) nr 575/2013
artiklit 405;
m) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei avalda nõutud teavet või esitab
puudulikku või ebaõiget teavet, rikkudes määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 431 lõikeid 1, 2 ja 3 või artikli 451 lõiget 1;
n) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ teeb väljamakseid ►C3 finantsin
stitutsiooni ◄ omavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele,
rikkudes käesoleva direktiivi artiklit 141, ►C2 või juhul, kui
määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 28, 52 või 63 keelatakse omava
henditesse kuuluvate instrumentide omanikele niisuguste väljamak
sete tegemine; ◄
o) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ on tunnistatud vastutavaks direktiivi
2005/60/EÜ kohaselt vastu võetud siseriiklike sätete raske rikkumise
eest;
p) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ on lubanud ühel või mitmel isikul, kes
ei vasta artikliga 91 kehtestatud nõuetele, saada või jääda juhtorgani
liikmeks ;
▼M5
q) emaettevõtjana tegutsev ►C4 finantsinstitutsioon ◄, emaettevõt
jana tegutsev finantsvaldusettevõtja või emaettevõtjana tegutsev
segafinantsvaldusettevõtja ei võta meetmeid, mis võivad olla
nõutavad, et tagada kooskõla määruse (EL) nr 575/2013 III, IV,
VI või VII osas sätestatud või käesoleva direktiivi artikli 104 lõike 1
punkti a või artikli 105 kohaselt kehtestatud usaldatavusnõuetega
konsolideeritud või allkonsolideeritud alusel.
▼B
2.
Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud juhtudel hõlmavad
halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mida võib kohaldada, vähe
malt järgmist:
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a) avalik teadaanne, milles on nimetatud vastutav füüsiline isik, kredii
diasutus, investeerimisühing, finantsvaldusettevõtja või segafinants
valdusettevõtja ja rikkumise laad;

b) korraldus, millega nõutakse, et vastutav füüsiline või juriidiline isik
lõpetaks sellise tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ puhul tegevusloa kehtetuks tunnista
mine vastavalt artiklile 18;

d) vastavalt artikli 65 lõikele 2 ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ juhtorgani
liikme või mis tahes teise vastutava füüsilise isiku suhtes kehtestatud
ajutine keeld täita ►C3 finantsinstitutsioonis ◄ ametikohustusi;

e) juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 10 % ettevõtja
eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest, sealhulgas bruto
tulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tulu
dest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuv- või püsituluga väärtpa
beritelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 316;

f) füüsilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 5 000 000 eurot,
või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa omavää
ringus 17. juulist 2013 seisuga;

g) rahaline halduskaristus, mis vastab kuni kahekordsele kasule, mis on
saadud sellisest rikkumisest, või kuni kahekordsele kahjule, mis on
ära hoitud sellise rikkumise tulemusel, kui kõnealune kasu või kahju
on võimalik kindlaks määrata.

Kui esimese lõigu punktis e osutatud ettevõtja on emaettevõtja tütaret
tevõtja, on asjaomane kogutulu selline kogutulu, mis tuleneb põhiemaet
tevõtja eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruandest.

Artikkel 68
Halduskaristuste avaldamine
1.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjenda
matu viivituseta pärast asjaomase isiku teavitamist vastavast otsusest
oma ametlikul veebisaidil vähemalt need halduskaristused, mida ei ole
edasi kaevatud ja mis on määratud käesoleva direktiivi üle võtmiseks
vastu võetud siseriiklike sätete või määruse (EL) nr 575/2013 rikkumise
eest, koos teabega rikkumise liigi ja laadi ning selle füüsilise või jurii
dilise isiku identiteedi kohta.

Kui liikmesriigid lubavad avaldada teavet edasikaevatud karistuste
kohta, avaldavad pädevad asutused põhjendamatu viivituseta oma amet
likul veebisaidil ka teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta.

2.
Pädevad asutused avaldavad teavet karistuste kohta anonüümselt
kooskõlas siseriikliku õigusega järgmistel juhtudel:
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a) kui karistus on määratud füüsilisele isikule ning pärast kohustuslikku
eelnevat hindamist leitakse, et isikuandmete avaldamine on
ebaproportsionaalne;

b) kui avaldamine ohustaks finantsturgude stabiilsust või käimasolevat
kriminaaluurimist;

c) kui avaldamine põhjustaks niivõrd, kuivõrd seda on võimalik kind
laks teha, asjaomastele ►C3 finantsinstitutsioonidele ◄ või füüsi
listele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

Kui esimeses lõigus osutatud asjaolusid mõistliku aja möödudes tõenäo
liselt enam ei esine, võib lõike 1 alusel ettenähtud avaldamise selle
ajavahemiku võrra edasi lükata.

3.
Pädevad asutused tagavad, et lõigete 1 ja 2 alusel avaldatud teave
jääb nende ametlikule veebisaidile vähemalt viieks aastaks. Isikuand
meid hoitakse pädeva asutuse ametlikul veebisaidil ainult nii kaua, kui
on kohaldatavate andmekaitse eeskirjade kohaselt vajalik.

4.
Hiljemalt 18. juulist 2015 esitab Euroopa Pangandusjärelevalve
komisjonile raporti liikmesriikide poolt lõikes 2 sätestatud anonüümsust
säilitades avaldatud karistustest ja eelkõige sellest, kui liikmesriigiti on
selles osas esinenud olulisi erinevusi. Lisaks esitab Euroopa Pangandus
järelevalve raporti olulistest erinevustest karistuste avaldamise kestuses
siseriiklikus õiguses.

Artikkel 69
Karistusi käsitleva teabe vahetamine ja keskse andmebaasi
pidamine Euroopa Pangandusjärelevalve poolt
1.
Kui artikli 53 lõikes 1 osutatud ametisaladuse hoidmise nõuetest ei
tulene teisiti, teavitavad pädevad asutused Euroopa Pangandusjärele
valvet kõigist halduskaristustest, sealhulgas kõigist artiklite 65, 66 ja
67 alusel kohaldatavatest alalistest keeldudest, ning sealjuures esitatud
kaebusest ja selle tulemustest. Euroopa Pangandusjärelevalve peab talle
teatatud halduskaristuste keskse andmebaasi üksnes teabe pädevate
asutuste vahel vahetamise eesmärgil. Sellele andmebaasile pääsevad
ligi ainult pädevad asutused ja seda ajakohastatakse pädevate asutuste
antud teabe põhjal.

2.
Kui pädev asutus hindab artikli 13 lõike 1, artikli 16 lõike 3,
artikli 91 lõike 1 ja artikli 121 kohaldamisel head mainet, kasutab ta
Euroopa Pangandusjärelevalve halduskaristuste andmebaasi. Kui staatus
muutub või edasikaebamine on olnud edukas, kustutab Euroopa Pangan
dusjärelevalve pädevate asutuste taotlusel andmebaasist kõik asjaomased
kanded või uuendab neid.

3.
Pädevad asutused kontrollivad kooskõlas siseriikliku õigusega
seda, kas asjaomase isiku karistusregistri andmed sisaldavad asjakohast
kriminaalkaristust. Selleks vahetatakse teavet kooskõlas siseriiklikes õi
gusaktides rakendatud otsusega 2009/316/JSK ja raamotsusega
2009/315/JSK.
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4.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab veebilehel lingid iga pädeva
asutuse poolt artikli 68 kohaselt avaldatud halduskaristustele ja näitab
ära, millise ajavahemiku jooksul avaldab iga liikmesriik halduskaristusi.

Artikkel 70
Karistuste tõhus kohaldamine ja karistuste määramise volituste
kasutamine pädevate asutuste poolt
Liikmesriigid tagavad, et halduskaristuse või muu haldusmeetme laadi ja
rahalise halduskaristuse suuruse kindlaksmääramisel võtavad pädevad
asutused arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas, kui see on kohane:
a) rikkumise raskusaste ja kestus;
b) rikkumise toime pannud füüsilise või juriidilise isiku vastutuse
ulatus;
c) rikkumise toime pannud füüsilise või juriidilise isiku finantsseisund,
millele osutab näiteks juriidilise isiku kogukäive või füüsilise isiku
aastane sissetulek;
d) rikkumise toime pannud vastutava füüsilise või juriidilise isiku
teenitud kasumi või välditud kahju suurus, kui seda saab kindlaks
teha;
e) rikkumisega kolmandatele isikutele tekitatud kahju, kui seda on
võimalik kindlaks teha;
f) rikkumise toime pannud füüsilise või juriidilise isiku ja pädeva
asutuse koostöö tase;
g) rikkumise toime pannud füüsilise või juriidilise isiku varasemad
rikkumised;
h) rikkumise mis tahes võimalikud süsteemsed tagajärjed.

Artikkel 71
Rikkumistest teatamine
1.
Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused kehtestavad tõhusad ja
usaldusväärsed mehhanismid, et soodustada käesoleva direktiivi ülevõt
miseks vastu võetud siseriiklike sätete ja määruse (EL) nr 575/2013
sätete potentsiaalsest või tegelikust rikkumisest teatamist pädevatele
asutustele.
2.

Lõikes 1 osutatud mehhanismid hõlmavad vähemalt järgmist:

a) rikkumisteadete vastuvõtmise erimenetlused ja nende järelkontroll;
b) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ nende töötajate asjakohane kaitse, kes
teatavad asutuses toime pandud rikkumistest, vähemalt kättemaksu,
diskrimineerimise või muud laadi ebavõrdse kohtlemise eest;
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c) selliste isikuandmete kaitse, mis hõlmab nii isikut, kes teatab rikku
misest, kui ka füüsilist isikut, kes on väidetavalt vastutav rikkumise
toimepanemise eest, kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud põhi
mõtetega;

d) selged eeskirjad, millega tagatakse, et ►C3 finantsinstitutsioonis ◄
toime pandud rikkumistest teatanud isiku konfidentsiaalsus on igal
juhul tagatud, välja arvatud juhul, kui siseriikliku õiguse kohaselt
nõutakse edasise uurimise või järgneva kohtumenetluse raames
selle avalikustamist.

3.
Liikmesriigid nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on
olemas asjakohane kord, mille kohaselt nende töötajad teatavad rikku
mistest ettevõttesiseselt sõltumatu ja autonoomse erikanali kaudu.

Sellise kanali võib luua ka sotsiaalpartnerite poolt sõlmitavate kokkule
petega. Kohaldatakse samasugust kaitset, nagu on osutatud lõike 2
punktides b, c ja d.

Artikkel 72
Kaebuse esitamise õigus
Liikmesriigid tagavad, et vastavalt käesoleva direktiivi kohaselt vastu
võetud õigus- ja haldusnormidele või määrusele (EL) nr 575/2013
tehtud otsuste ja võetud meetmete puhul on õigus esitada kaebus.
Samuti tagavad liikmesriigid, et kaebuse võib esitada, kui otsust ei
tehta kuue kuu jooksul alates sellise tegevusloa taotluse esitamisest,
mis sisaldab kogu käesoleva direktiivi üle võtvates siseriiklikes õigus
normides nõutavat teavet.

2. PEATÜKK

Läbivaatamine
I jagu
Sisemise kapitali adekvaatsuse hindamine
Artikkel 73
Sisemine kapital
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ peavad kehtestama põhjalikud, tõhusad
ja kõikehõlmavad strateegiad ja protsessid, et hinnata ja säilitada pide
valt sisemise kapitali kogusumma, liigid ja koosseis komponentide
lõikes, mida nad peavad piisavaks, et katta neile avanevate või avaneda
võivate riskide laadi ja taset.

Need strateegiad ja protsessid tuleb korrapäraselt asutusesiseselt läbi
vaadata, et tagada nende kõikehõlmavus ja proportsionaalsus asjaomase
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse
suhtes.
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II jagu
►C3 Finantsinstitutsioonide ◄ kord, protsessid
ja mehhanismid
1. alajagu
Üldpõhimõtted

▼C3
▼M5
Artikkel 74
Sisejuhtimine

ning

maksevõime
taastamise
kriisilahenduskavad

kavad

ja

1.
►C4 Finantsinstitutsioonidel ◄ peab olema kindel äriühingu
juhtimise korraldus, mis hõlmab selget organisatsioonilist ülesehitust,
mille puhul vastutusalad on selgesti määratletud, läbipaistvad ja järjepi
devad, tõhusaid protseduure riskide või võimalike riskide kindlaksmää
ramiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks, piisavat sise
kontrollikorda, sealhulgas usaldusväärne juhtimis- ja raamatupidamis
kord, ning tasustamispoliitikat ja -tavasid, mis on kooskõlas usaldus
väärse ja tõhusa riskijuhtimisega ja edendavad seda.
Esimeses lõigus osutatud tasustamispoliitika ja -tavad peavad olema
sooneutraalsed.
2.
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud korraldus, protseduurid ja kord
peavad olema piisavalt ulatuslikud ning proportsionaalsed ärimudelis ja
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuses peituvate riskide laadi, ulatuse
ja keerukusega. Arvesse võetakse artiklites 76–95 kehtestatud tehnilisi
kriteeriume.
3.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab kooskõlas määruse (EL)
nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised käesoleva artikli lõikes 1
osutatud korralduse, protseduuride ja korra kohta, võttes arvesse käes
oleva artikli lõiget 2.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab kooskõlas määruse (EL)
nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised ►C4 finantsinstitutsioonide ◄
sooneutraalse tasustamispoliitika kohta.
Kahe aasta jooksul pärast teises lõigus nimetatud suuniste avaldamist
koostab Euroopa Pangandusjärelevalve pädevate asutuste kogutud teabe
põhjal aruande sooneutraalse tasustamispoliitika kohaldamise kohta
►C4 finantsinstitutsioonides ◄.
▼B
Artikkel 75
Tasustamispoliitika järelevalve
▼M5
1.
Pädevad asutused koguvad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 450
lõike 1 punktides g, h, i ja k sätestatud avalikustamise kriteeriumide
kohaselt avalikustatud teavet ning ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ antud
teavet soolise palgalõhe kohta ning kasutavad seda teavet selleks, et
võrrelda tasustamispoliitika suundumusi ja tavasid. Pädevad asutused
edastavad kõnealuse teabe Euroopa Pangandusjärelevalvele.
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2.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab välja suunised usaldusväärse
tasustamispoliitika kohta, mis on kooskõlas artiklites 92 kuni 95 sätes
tatud põhimõtetega. Suunistes võetakse arvesse komisjoni 30. aprilli
2009. aasta soovituses 2009/384/EÜ (palgapoliitika kohta finantstee
nuste sektoris) (1) sätestatud usaldusväärse tasustamispoliitika põhimõt
teid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teeb tihedat koostööd Euroopa
Pangandusjärelevalvega, et töötada välja tasustamispoliitika suunised,
mida rakendatakse selliste töötajate kategooriate puhul, kes osalevad
investeerimisteenuste osutamises ja investeerimistegevuses direktiivi
2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 2 tähenduses.

Euroopa Pangandusjärelevalve kasutab vastavalt lõikele 1 pädevatelt
asutustelt saadud teavet tasustamispoliitika suundumuste ja tavade võrd
lusuuringuks liidu tasandil.

3.
Pädevad asutused koguvad teavet nende füüsiliste isikute arvu,
nime, ametinimetuse ja töökohustuste kohta igas ►C3 finan
tsinstitutsioonis ◄, kelle töötasu on üks miljon eurot või rohkem majan
dusaasta kohta, sealhulgas teavet nende töökohustuste, asjaomase
ärivaldkonna, palga põhiosa, preemiate, pikaajaliste tulemustasude ja
pensionimaksete kohta. See teave edastatakse Euroopa Pangandusjärele
valvele, kes avalikustab selle kokkuvõtlikult päritoluliikmesriikide kaupa
ühtses aruandevormis. Euroopa Pangandusjärelevalve võib koostada
suuniseid, et lihtsustada käesoleva lõike rakendamist ning tagada
kogutud teabe sidusus.

2. alajagu
Riskide

liigitamise
ja
käsitlemise
kriteeriumid

tehnilised

Artikkel 76
Riskide käsitlemine
1.
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgan kinnitab ja vaatab korrapäraselt
läbi ►C3 finantsinstitutsioonile ◄ avanevate või avaneda võivate
riskide, sealhulgas asutuse makromajanduslikust tegevuskeskkonnast
tulenevate majandustsükli faasiga seotud riskide võtmise, juhtimise,
järelevalve ja maandamise strateegiad ja põhimõtted.

2.
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgan pühendab piisavalt aega riskide
käsitlemisele. Juhtorgan osaleb aktiivselt ja tagab piisavate vahendite
eraldamise kõikide oluliste riskide juhtimisele, mida käsitletakse käes
olevas direktiivis ning määruses (EL) nr 575/2013, ning osaleb varade
hindamises, määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 3 lõike 1 punktis b
määratletud reitinguagentuuri antud krediidireitingu ("välisreiting")
kasutamises ja nimetatud riskidega seotud sisemudelite kasutamises.
►C3 Finantsinstitutsioon ◄ peab looma juhtorgani juurde aruandlusa
helad, mis hõlmavad kõiki olulisi riske ja riskijuhtimispoliitikat ja nende
muutusi.
(1) ELT L 120, 15.5.2009, lk 22.
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3.
Liikmesriigid tagavad, et oma suuruse, sisemise korralduse ning
oma tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse tõttu olulised
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ loovad riskikomisjoni, mis koosneb
juhtorgani liikmetest, kes ei täida asjaomases ►C3 finan
tsinstitutsioonis ◄ otsuste elluviimise funktsiooni. Riskikomisjoni liik
metel on asjakohased teadmised, oskused ja asjatundlikkus, et täielikult
mõista ja jälgida ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskistrateegiat ja
riskivalmidust.

Riskikomisjon nõustab juhtorganit seoses ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
üldise praeguse ja tulevase riskivalmiduse ja -strateegiaga ning abistab
juhtorganit, teostades järelevalvet kõnealuse strateegia rakendamise üle
kõrgema juhtkonna poolt. Juhtorganil lasub üldine vastutus riskide eest.

Riskikomisjon kontrollib, kas klientidele pakutavate varade ja kohus
tuste hinnas võetakse täielikult arvesse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
ärimudelit ja riskistrateegiat. Juhul kui riskid ei kajastu asjakohaselt
hindades kooskõlas ärimudeli ja riskistrateegiaga, esitab riskikomisjon
juhtorganile paranduskava.

Pädevad asutused võivad lubada ►C3 finantsinstitutsioonil ◄, keda ei
peeta esimese lõigu kohaselt oluliseks, ühendada riskikomisjon direktiivi
2006/43/EÜ artiklis 41 osutatud auditikomisjoniga. Ühendkomisjoni
liikmetel on nii riskikomisjoni kui auditikomisjoni puhul nõutavad tead
mised, oskused ja asjatundlikkus.

4.
Liikmesriigid tagavad, et järelevalveülesannet täitvale juhtorganile
ja, kui riskikomisjon on loodud, siis riskikomisjonile, on nõuetekohaselt
kättesaadav teave ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskiolukorra ning, kui
see on vajalik ja asjakohane, teave riskijuhtimisfunktsiooni kohta ja
ettevõtteväline nõu.

Järelevalveülesannet täitev juhtorgan, ja kui riskikomisjon on loodud,
siis riskikomisjon, määrab kindlaks saadava teabe laadi, hulga, vormi ja
selle esitamise sageduse. Selleks et aidata luua usaldusväärseid tasusta
mispõhimõtteid ja -tavasid, kontrollib riskikomisjon töötasukomisjoni
ülesandeid mõjutamata, kas tasustamissüsteemiga pakutavates stiimulites
võetakse arvesse riski, kapitali, likviidsust ning tulude tõenäosust ja
ajastust.

5.
Liikmesriigid
tagavad
kooskõlas
komisjoni
direktiivi
2006/73/EÜ (1) artikli 7 lõikes 2 sätestatud proportsionaalsuse põhimõt
tega, et ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ riskijuhtimise funktsiooni täitja
on sõltumatu operatiivfunktsioonidest ning et sellel on piisavalt võimu,
kaalu ja vahendeid ning juurdepääs juhtorganile.
(1) Komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiiv 2006/73/EÜ, millega rakendatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimi
sühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingi
mustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega (ELT L 241,
2.9.2006, lk 26).
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Liikmesriigid tagavad, et riskijuhtimise funktsiooni täitja tagab kõigi
oluliste riskide kindlaksmääramise, mõõtmise ja nendest nõuetekohaselt
teatamise. Nad tagavad, et riskijuhtimise funktsiooni täitja on aktiivselt
kaasatud ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskistrateegia väljatöötamisse ja
riskijuhtimist käsitlevate oluliste otsuste tegemisse ning et ta on võime
line andma täieliku ülevaate ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kõikidest
riskidest.

Vajaduse korral tagavad liikmesriigid, et riskijuhtimise funktsiooni täitja
saab anda otse aru järelevalvefunktsiooni täitvale juhtorganile sõltuma
tult kõrgemast juhtkonnast ning, kui see on asjakohane, tõstatama
probleeme ja hoiatama juhtorganit, kui ilmnevad konkreetsed riskisuun
dumused, mis ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ ohustavad või võivad
ohustada, ilma et see piiraks juhtorgani kohustusi nii järelevalvefunkt
siooni kui ka juhtimisfunktsiooni täitmisel käesoleva direktiivi ning
määruse (EL) nr 575/2013 kohaselt.

Riskijuhtimise funktsiooni täitja juht on kõrgema astme sõltumatu juht,
kes selgelt vastutab riskijuhtimise funktsiooni täitmise eest. Kui
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse laad, ulatus ja keerukus ei
õigusta eraldi isiku määramist, võib teine kõrgema astme juht asutuse
sees täita seda funktsiooni, eeldusel et puudub huvide konflikt.

Riskijuhtimise funktsiooni täitvat juhti ei eemaldata ilma järelevalve
funktsiooni täitva juhtorgani eelneva heakskiiduta ning tal on vajaduse
korral vahetu juurdepääs järelevalvefunktsiooni täitvale juhtorganile.

▼M6

__________

▼B
Artikkel 77
Sisemeetodid omavahendite nõuete arvutamiseks
1.
Pädevad asutused julgustavad oma ulatuselt, tegevuse laadilt ja
keerukuselt olulisi ►C3 finantsinstitutsioone ◄ arendama sisemist
krediidiriski hindamise suutlikkust ja suurendama sisereitingute meetodi
kasutamist omavahendite nõuete arvutamiseks seoses krediidiriskiga, kui
nende riskipositsioon on oluline absoluutarvestuses ning kui neil on
samal ajal suur hulk olulisi vastaspooli. Käesolev artikkel ei piira
määruse (EL) nr 575/2013 I jaotise 3. peatüki 1. jaos sätestatud kritee
riumide täitmist.

2.
Pädevad asutused jälgivad, arvestades ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
tegevuse laadi, ulatust ja keerukust, et ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei
tugineks üksuse krediidivõimelisuse või finantsinstrumendi hindamisel
üksnes või mehhaaniliselt välisreitingutele.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 67
▼B
3.
Pädevad asutused julgustavad ►C3 finantsinstitutsioone ◄,
võttes arvesse nende suurust, sisemist korraldust ning tegevuse laadi,
ulatust ja keerukust, arendama sisemist krediidiriski hindamise suutlik
kust ja suurendama sisemudelite kasutamist, et arvutada omavahendite
nõuded seoses kauplemisportfelli võlainstrumentide eririskiga, koos sise
mudelitega, millega arvutatakse omavahendite nõuded seoses maksevii
vituse riski ja reitingute muutumise riskiga, kui nende eririski posit
sioonid on olulised absoluutarvestuses ning kui neil on suur hulk olulisi
eri emitentide võlainstrumentides võetud positsioone.

Käesolev artikkel ei piira määruse (EL) nr 575/2013 kolmanda osa IV
jaotise 5. peatüki 1.–5. jaos sätestatud kriteeriumide täitmist.

4.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada mõistet „absoluutarvestuses olulised
eririski positsioonid”, millele on osutatud lõike 3 esimeses lõigus, ning
määrata kindlaks suure hulga oluliste vastaspoolte künnis ja eri emiten
tide võlainstrumentides võetud suure hulga positsioonide künnis.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10
kuni 14 sätestatud korras.

Artikkel 78
Omavahendite

nõuete

arvutamiseks mõeldud
järelevalve võrdlus

sisemeetodite

1.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, kellel
on lubatud kasutada sisemeetodeid riskiga kaalutud vara või omavahen
dite nõuete arvutamiseks, välja arvatud operatsiooniriski puhul, annavad
aru oma sisemeetodite alusel tehtud arvutuste tulemustest võrdlusport
fellides sisalduvate riskipositsioonide või positsioonide puhul.
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ esitavad pädevatele asutustele oma arvu
tuste tulemused koos kasutatud meetodite selgitusega asjakohase sage
dusega ja vähemalt kord aastas.

2.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
esitavad lõikes 1 osutatud arvutuste tulemused Euroopa Pangandusjäre
levalve poolt kooskõlas lõikega 8 välja töötatud vormil pädevatele
asutustele ja Euroopa Pangandusjärelevalvele. Kui pädevad asutused
otsustavad luua konkreetsed portfellid, siis nad teevad seda Euroopa
Pangandusjärelevalvega konsulteerides ja tagavad, et ►C3 finant
sinstitutsioonid ◄ annavad arvutuste tulemustest aru eraldi Euroopa
Pangandusjärelevalve portfellide kohta tehtud arvutuste tulemustest.

3.
Pädevad asutused jälgivad ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ poolt
lõike 1 kohaselt esitatava teabe põhjal vajadusel riskiga kaalutud vara
või omavahendite nõuete suurusvahemikke (välja arvatud seoses operat
siooniriskiga) selliste riskipositsioonide või võrdlusportfellis tehtavate
tehingute puhul, mis tulenevad nende ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
sisemeetoditest. Pädevad asutused hindavad vähemalt kord aastas
nende meetodite kvaliteeti, pöörates erilist tähelepanu järgmisele:
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a) meetodid, mille puhul sama riskipositsiooni korral ilmnevad olulised
erinevused omavahendite nõuetes;
b) meetodid, mille puhul on omavahendite nõuete hindamises eriti
suured või eriti väiksed erinevused ja mille puhul alahinnatakse
oluliselt ja süstemaatiliselt omavahendite nõudeid.
Euroopa Pangandusjärelevalve koostab aruande, et abistada pädevaid
asutusi sisemeetodite kvaliteedi hindamisel lõikes 2 osutatud teabe
põhjal.
4.
Juhul kui teatavad ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ erinevad märki
misväärselt enamikust nendega võrdsetest ►C3 finantsinstitu
tsioonidest ◄ või juhul, kui meetodid ei ole piisavalt ühitatud, mis
viib tulemuste suure lahknevuseni, uurivad pädevad asutused selle
põhjuseid ning rakendavad parandusmeetmeid, kui on võimalik üheselt
kindlaks teha, et ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ meetod tingib omavahen
dite nõuete alahindamise, mida ei saa seostada riskipositsioonide või
positsioonidega seotud riskide erinevusega.
5.
Pädevad asutused tagavad, et nende otsused lõikes 4 osutatud
parandusmeetmete asjakohasuse kohta vastavad põhimõttele, et selliste
meetmete puhul tuleb säilitada sisemeetodi eesmärgid, ja seega:
a) ei põhjusta parandusmeetmed standardiseerimist ega meetodite
eelistamist;
b) ei looda parandusmeetmetega valesid stiimuleid või
c) parandusmeetmed ei põhjusta n-ö karjakäitumist.
6.
Euroopa Pangandusjärelevalve võib vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 16 anda suuniseid ja soovitusi, kui ta peab neid
käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud teabe ja hinnangute põhjal
vajalikuks, et parandada sisemeetoditega seonduvaid järelevalvetavasid
või ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ sellealaseid tavasid.
7.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et määrata kindlaks:
a) lõike 3 kohaselt tehtud hinnangute jagamise kord pädevate asutuste
ja Euroopa Pangandusjärelevalve vahel;
b) standardid pädevate asutuste poolt tehtavate hindamiste kohta,
millele on osutatud lõikes 3.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu eelmises lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10
kuni 14 sätestatud korras.
8.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, millega määratakse kindlaks
a) lõikes 2 osutatud aruannete puhul liidus kasutatav vorm, määratlused
ja infotehnoloogilised lahendused;
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b) lõikes 1 osutatud võrdlusportfell või -portfellid.

Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.

9.
Komisjon esitab 1. aprilliks 2015 pärast Euroopa Pangandusjäre
levalvega konsulteerimist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande
sisemudelite võrdluse toimimise kohta, lisades mudeli kohaldamisala.
Vajaduse korral järgneb aruandele seadusandliku akti ettepanek.

Artikkel 79
Krediidirisk ja vastaspoole risk
Pädevad asutused tagavad järgmise:

a) laenu antakse kindlate ja täpselt määratletud kriteeriumide alusel
ning laenu kinnitamise, laenutingimuste muutmise, uuendamise ja
refinantseerimise kord määratakse üheselt kindlaks;

b) ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on kehtestatud sisemeetodid, mis
võimaldavad neil hinnata positsioonide krediidiriski üksikute võlg
nike, väärtpaberite või väärtpaberistamise positsioonide suhtes,
samuti krediidiriski portfelli tasandil. Eelkõige ei tohi sisemeetodid
tugineda üksnes ja mehhaaniliselt välisreitingutele. Kui omavahen
dite nõuded põhinevad reitinguagentuuri reitingul või tõsiasjal, et
riskipositsioonil puudub reiting, ei vabasta see ►C3 fin
antsinstitutsioone ◄ kohustusest täiendavalt kaalumast muud asjako
hast teavet, et hinnata oma sisemist kapitali allokeerimist;

c) ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ erinevate krediidiriskidega portfel
lide ja riskipositsioonide pidev haldamine ja kontroll muu hulgas
probleemsete laenude välja selgitamiseks ja juhtimiseks ning väär
tuste asjakohaseks korrigeerimiseks ja eraldiste tegemiseks toimub
tõhusate süsteemide kaudu;

d) krediidiportfellid on piisavalt hajutatud, arvestades ►C3 fin
antsinstitutsiooni ◄ sihtturge ja üldist laenustrateegiat.

Artikkel 80
Jääkrisk
Pädevad asutused tagavad, et riski, et ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
kasutatavad tunnustatud krediidiriski maandamise tehnikad osutuvad
oodatust vähem tõhusaks, käsitletakse ja ohjatakse muu hulgas kirjalike
põhimõtete ja protseduuridega.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 70
▼B
Artikkel 81
Kontsentratsioonirisk
Pädevad asutused tagavad, et kontsentratsiooniriski, mis tekib nõuetest
iga vastaspoole, sealhulgas kesksete vastaspoolte, omavahel seotud
vastaspoolte gruppide ning samas majandusharus või geograafilises piir
konnas tegutsevate vastaspoolte vastu või mis tuleneb samast tegevusest
või kaubast, samuti krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest,
sealhulgas suurtest kaudsetest krediidiriskile avatud positsioonidest tule
nevaid riske (näiteks seoses tagatise ühe andjaga), käsitletakse ja ohja
takse muu hulgas kirjalike põhimõtete ja protseduuridega.

Artikkel 82
Väärtpaberistamise risk
1.
Pädevad asutused tagavad, et riske, mis tulenevad väärtpaberista
mise tehingutest, mille suhtes krediidiasutus on investor, laenude algne
väljastaja või sponsor, sealhulgas maineriske (nagu need, mis on seotud
komplekssete struktuuride või toodetega), hinnatakse ja käsitletakse
asjakohaste põhimõtete ja protseduuride abil, et tagada tehingu majan
dusliku sisu täielik kajastamine riski hindamise ja juhtimise otsustes.

2.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonides ◄, kes
on ennetähtaegse amortiseerimise klauslit sisaldavate uuenevate väärtpa
beristamise tehingute algatajateks, on koostatud likviidsusplaanid nii
kavandatud kui ka ennetähtaegse amortiseerimise tagajärgede käsitlemi
seks.

Artikkel 83
Tururisk
1.
Pädevad asutused tagavad, et rakendatakse põhimõtteid ja prot
sesse tururiskide oluliste allikate ja mõju kindlakstegemiseks, mõõtmi
seks ja juhtimiseks.

2.
Kui lühikese positsiooni tähtaeg saabub enne pika positsiooni
tähtaega, tagavad pädevad asutused, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
võtavad meetmeid likviidsusvaegusriski vastu.

3.
Sisemine kapital peab olema piisav, et katta olulised tururiskid,
mille suhtes ei kohaldata omavahendite nõudeid.

►C3 Finantsinstitutsioonidel ◄, kes on, arvutades omavahendite
nõudeid positsiooniriski jaoks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III
osa IV jaotise 2. peatükile, tasaarveldanud oma positsioone ühes või
enamas aktsiaindeksi koosseisus olevas aktsias ühe või enama aktsiain
deksifutuuri positsiooni või muu aktsiaindeksitoote vastu, peab olema
piisavalt sisemist kapitali, et katta kahjumi alusriski, mis tuleneb sellest,
et futuuri või muude toodete väärtus ei muutu täielikus kooskõlas selle
koosseisus olevate aktsiate väärtusega; ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄
peab olema piisavalt sisemist kapitali ka juhul, kui neil on aktsiaindek
sifutuurides vastandpositsioone, mille lõpptähtaeg ega koosseis ega
mõlema kombinatsioon ei ole identsed.
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Kasutades määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 345 esitatud käsitlust,
tagavad ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, et neil on piisav sisemine
kapital kahjumiriski katmiseks esialgse kohustuse võtmise ja järgmise
pangapäeva vahelisel ajal.

▼M5
Artikkel 84
Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenev intressirisk
1.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisü
hingud rakendavad sisesüsteeme või kasutavad standardmeetodit või
lihtsustatud standardmeetodit, et selgitada välja, hinnata, juhtida ja
maandada võimalikust intressimäärade muutumisest tulenevaid riske,
mis mõjutavad nii omavahendite majanduslikku väärtust kui ka kredii
diasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälise tegevuse
netointressitulu.

2.
Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused ja investeerimisü
hingud rakendavad süsteeme, millega hinnatakse ja jälgitakse krediidi
riski marginaali võimalikust muutumisest tulenevaid riske, mis mõju
tavad nii omavahendite majanduslikku väärtust kui ka krediidiasutuse
või investeerimisühingu kauplemisportfellivälise tegevuse netointressi
tulu.

3.
Kui lõikes 1 osutatud riskide hindamiseks krediidiasutuse või
investeerimisühingu poolt rakendatavad sisesüsteemid ei ole rahuldavad,
võivad pädevad asutused nõuda, et see krediidiasutus või investeerimi
sühing kasutaks nimetatud lõikes osutatud standardmeetodit.

4.
Pädev asutus võib nõuda, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 145 määratletud väikesed ja mittekeerukad krediidiasu
tused ja investeerimisühingud peavad kasutama standardmeetodit, kui ta
leiab, et lihtsustatud standardmeetod ei võta piisavalt arvesse kõnealuse
krediidiasutuse või investeerimisühingu kauplemisportfellivälisest tege
vusest tulenevat intressiriski.

5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu, et käesoleva artikli kohaldamiseks täpsustada stan
dardmeetodit, mida krediidiasutused ja investeerimisühingud võivad
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud riskide hindamiseks kasutada, seal
hulgas lihtsustatud standardmeetodit määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4
lõike 1 punktis 145 määratletud väikeste ja mittekeerukate krediidiasu
tuste ja investeerimisühingute jaoks, mis on vähemalt sama konserva
tiivne nagu standardmeetod.

Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 28. juuniks 2020.

Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

6.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab välja suunised, et täpsustada
kriteeriume järgmiste jaoks:
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a) krediidiasutuse või investeerimisühingu sisesüsteemis lõikes 1
osutatud riskide hindamine;
b) krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt lõikes 1 osutatud
riskide väljaselgitamine, juhtimine ja maandamine;
c) krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt lõikes 2 osutatud
riskide hindamine ja jälgimine;
d) selle kindlaksmääramine, millised lõike 1 kohaldamise eesmärgil
krediidiasutuste ja investeerimisühingute poolt rakendatavad sisesüs
teemid ei ole rahuldavad, nagu on osutatud lõikes 3.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused suunised hiljemalt
28. juuniks 2020.
▼B
Artikkel 85
Operatsioonirisk
▼M5
1.
Pädevad asutused tagavad, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄
rakendavad põhimõtteid ja protsesse, millega hinnata ja juhtida avatust
operatsiooniriskile, sealhulgas mudeliriskile ja edasiantud tegevusest
tulenevale riskile, ning hõlmata harvaesinevaid väga tõsiseid juhtumeid.
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ kirjeldavad operatsiooniriski asjaomaste
põhimõtete ja menetluste tähenduses.
▼B
2.
Pädevad
asutused
tagavad,
et
selleks,
et
tagada
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ võime tegutseda järjepidevalt ja piirata
kahju majandustegevuse tõsiste häirete korral, on olemas situatsiooni- ja
talitluspidevuse plaanid.

Artikkel 86
Likviidsusrisk
1.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on
asjakohaseks ajavahemikuks (sealhulgas päevasiseselt) likviidsusriski
väljaselgitamise, mõõtmise, juhtimise ja jälgimise kindlad strateegiad,
põhimõtted, protsessid ja süsteemid, et tagada, et ►C3 fina
ntsinstitutsioonid ◄ säilitavad piisaval tasemel likviidsuspuhvrid. Kõne
alused strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid peavad olema
kohandatud ärivaldkondade, valuutade, filiaalide ja juriidiliste üksuste
vajadustele ning sisaldama asjakohaseid likviidsuskulude, -tulude ja
-riskide jaotamise mehhanisme.
2.
Lõikes 1 osutatud strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid
peavad olema proportsionaalsed ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ tege
vuse keerukuse, riskiprofiili ja ulatusega ning juhtorgani sätestatud riski
taluvusega ning peegeldama asjaomase ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
mõju rahandussüsteemile igas liikmesriigis, kus ta tegutseb.
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ teavitavad riskitaluvusest kõiki asja
omaseid ärivaldkondi.
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3.
Pädevad
oma tegevuse
riski profiilid,
liku profiiliga

asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on
laadi, ulatust ja keerukust arvestades olemas likviidsus
mis on kooskõlas toimiva ja tugeva süsteemi jaoks vaja
ega ületa seda.

Pädevad asutused jälgivad likviidsusriski profiilidega seotud arenguid,
näiteks tootearendust ja -mahte, riskijuhtimist, rahastamispoliitikat ja
rahastamise kontsentratsioone.

Pädevad asutused võtavad tulemuslikke meetmeid, kui teises lõigus
osutatud areng võib viia üksiku ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ või
süsteemse ebastabiilsuseni.

Pädevad asutused teavitavad Euroopa Pangandusjärelevalvet kõigist kol
manda lõigu kohaselt võetavatest meetmetest.

Euroopa Pangandusjärelevalve annab soovitusi vastavalt määrusele (EL)
nr 1093/2010, kui see on asjakohane.

4.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
töötavad välja meetodid finantseerimispositsioonide väljaselgitamiseks,
mõõtmiseks, juhtimiseks ja jälgimiseks. Need peavad sisaldama varades
sisalduvaid ja varadest tulenevaid praeguseid ja prognoositavaid raha
voogusid, kohustusi, bilansiväliseid kirjeid, sealhulgas tingimuslikke
kohustusi ning maineriski võimalikku mõju.

5.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
teevad vahet panditud ja koormamata varadel, mis on kättesaadavad
igal
ajal,
eriti
eriolukorras.
Samuti
tagavad
nad,
et
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ võtavad arvesse juriidilist isikut, kellele
varad kuuluvad, riiki, kus varad on kas registris või kontol seaduslikult
registreeritud, ja nende aktsepteeritavust, ning jälgivad, kuidas saab
varasid õigeaegselt mobiliseerida.

6.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
peavad samuti silmas likviidsete varade ja koormamata varade potent
siaalsete ülekannete suhtes üksuste suhtes kehtivaid õigus- ja tegevus
piiranguid nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool.

7.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
kaaluvad likviidsusriski maandamise eri vahendeid, sealhulgas piiran
gute süsteemi ja likviidsuspuhvreid, et tulla toime erinevate stressiolu
kordadega, ning piisavalt mitmekesist finantseerimisstruktuuri ja juurde
pääsu finantseerimisallikatele. Kõnealused süsteemid vaadatakse korra
päraselt läbi.

8.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
kaaluvad alternatiivseid stsenaariume likviidsuspositsioonide ja riski
maandavate tegurite kohta ning vaatavad finantseerimispositsiooni käsit
levate otsuste aluseks olevad eeldused läbi vähemalt kord aastas. Sel
eesmärgil käsitlevad alternatiivsed stsenaariumid eelkõige bilansiväliseid
kirjeid ja muid tingimuslikke kohustisi, sealhulgas väärtpaberistamise
eriotstarbelise ettevõtja või muude määruses (EL) nr 575/2013 osutatud
eriotstarbeliste üksuste kohustisi, mille suhtes asutus tegutseb sponsorina
või annab olulist likviidsusabi.
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9.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
kaaluvad neile eriomaste, kogu turgu hõlmavate ja kombineeritud alter
natiivsete stsenaariumide võimalikku mõju. Arvesse võetakse erinevaid
ajavahemikke ja erinevaid stressitasemeid.

10.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
korrigeerivad oma strateegiaid, sise-eeskirju ja likviidsusriski piirmää
rasid ning arendavad välja tõhusad situatsiooniplaanid, võttes arvesse
lõikes 8 osutatud alternatiivsete stsenaariumide tulemusi.

▼M6
11.
Pädevad asutused tagavad, et finantsinstitutsioonidel on likviid
suse taastamise kavad, milles nähakse ette piisavad strateegiad ja nõue
tekohased rakendamismeetmed, et käsitleda võimalikke likviidsuspro
bleeme, sealhulgas seoses filiaalidega, mis on asutatud teises liikmes
riigis. Pädevad asutused tagavad, et finantsinstitutsioonid testivad kõne
aluseid plaane vähemalt igal aastal, neid uuendatakse lõikes 8 sätestatud
alternatiivsete stsenaariumide tulemuste põhjal, neist teatatakse kõrge
male juhtkonnale, kes kiidab need heaks, et sisemisi põhimõtteid ja
protsesse saaks vastavalt korrigeerida. Finantsinstitutsioonid võtavad
ennetavalt vajalikud operatiivsed meetmed, tagamaks, et likviidsuse
taastamise kavasid saab rakendada viivitamata. Kõnealuste operatiivsete
meetmete hulka kuulub sellise tagatise hoidmine, mis on kohe kasutatav
keskpangapoolseks rahastamiseks. See hõlmab vajaduse korral tagatise
hoidmist teise liikmesriigi valuutas või kolmanda riigi valuutas, milles
finantsinstitutsioonil on nõuded, ning kui operatsiooniliselt vaja, vastu
võtva liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil, kelle valuutas
nõuded on.

▼B
Artikkel 87
Ülemäärase finantsvõimenduse risk
1.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on
ülemäärase finantsvõimenduse riski väljaselgitamise, juhtimise ja jälgi
mise põhimõtted ja protsessid. Ülemäärase finantsvõimenduse riski
näitajad hõlmavad finantsvõimendusmäära, mis on määratud vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 429, ning varade ja kohustuste
mittevastavust.

2.
Pädevad asutused tagavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ tege
levad ülemäärase finantsvõimenduse riskiga ennetavalt, võttes igati
arvesse ülemäärase finantsvõimenduse võimalikku suurenemist, mis on
tingitud asjaomase ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ omavahendite vähene
misest prognoositava või realiseerunud kahju tõttu, sõltuvalt kohaldata
vatest
raamatupidamiseeskirjadest.
Selleks
on
►C3 finan
tsinstitutsioonid ◄ seoses ülemäärase finantsvõimenduse riskiga võime
lised vastu seisma erinevatele stressiolukordadele.
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3. alajagu
Juhtimine

Artikkel 88
Juhtimiskord
1.
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgan määratleb sellise juhtimiskorra,
teostab järelevalvet selle rakendamise üle ning vastutab selle korra
rakendamise eest, millega tagatakse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
tõhus ja usaldusväärne juhtimine, sealhulgas ülesannete lahusus organi
satsioonis ja huvide konfliktide ennetamine.
Kõnealune kord vastab järgmistele põhimõtetele:
a) juhtorganil lasub üldine vastutus ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ eest
ning ta kiidab heaks ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ strateegiliste
eesmärkide, riskistrateegia ja ettevõttesisese üldjuhtimise ning teostab
selle rakendamise üle järelevalvet;
b) juhtorgan tagab raamatupidamis- ja finantsaruandlussüsteemide tervi
klikkuse, sealhulgas finantskontrolli ja tegevuse kontrollimise ning
vastavuse õigusaktidele ja asjakohastele standarditele;
c) juhtorgan teostab järelevalvet avalikustamis- ja teabevahetusprotsessi
üle;
d) juhtorgan vastutab kõrgema juhtkonna tõhusa järelevalve eest;
e) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani
esimees ei täida samaaegselt samas ►C3 finantsinstitutsioonis ◄
tegevjuhi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see on
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ seisukohast põhjendatud ja pädevate
asutuste poolt lubatud.
Liikmesriigid tagavad, et juhtorgan jälgib ja korrapäraselt hindab
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ juhtimiskorra tõhusust ning võtab asjako
hased meetmed mis tahes puudujääkide kõrvaldamiseks.
▼M5
Liikmesriigid tagavad, et andmed juhtorgani liikmetele ja nendega
seotud isikutele antud laenude kohta on nõuetekohaselt dokumenteeritud
ja pädevale asutusele taotluse korral kättesaadavad.
Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „seotud isik”:
a) juhtorgani liikme abikaasat või registreeritud partnerit vastavalt liik
mesriigi õigusele, lapsi ja vanemaid;
b) äriüksust, milles juhtorgani liikmel või tema punktis a osutatud lähe
dasel pereliikmel on oluline osalus suuruses 10 % või rohkem kõ
nealuse ettevõtte kapitalist või hääleõigustest, või milles sellistel
isikutel on oluline mõju või milles sellised isikud töötavad juhtival
kohal või on juhtorgani liikmed.
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2.
Liikmesriigid tagavad, et oma suuruse, sisemise korralduse ning
oma tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse tõttu olulised
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ loovad ametisse nimetamise komisjoni,
mis koosneb juhtorgani liikmetest, kes ei täida asjaomases
►C3 finantsinstitutsioonis ◄ otsuste elluviimise funktsiooni.

Ametisse nimetamise komisjon:

a) kui juhtorganis on vaja täita ametikoht, tuvastab ja soovitab kandi
daate, kelle peab heaks kiitma juhtorgan või üldkoosolek, hindab,
kas oskused, teadmised ja kogemused on juhtorganis tasakaalus ning
valmistab komisjon ette konkreetse ametikohaga seotud ülesannete ja
selle puhul nõutavate võimete kirjelduse ning hindab selle eeldatavat
ajakulu.

Samuti otsustab ametisse nimetamise komisjon, milline on juhtor
ganis alaesindatud soo esindatuse soovitav sihtmärk, ja valmistab
ette strateegia selle kohta, kuidas suurendada alaesindatud soo
hulka juhtorganis, et seda sihtmärki täita. Kõnealune sihtmärk, stra
teegia ja selle rakendamine tehakse määruse (EL) nr 575/2013
artikli 435 lõike 2 punkti c kohaselt avalikuks;

b) hindab korrapäraselt ja vähemalt kord aastas juhtorgani ülesehitust,
suurust, koosseisu ja tulemuslikkust ning annab juhtorganile soovi
tusi mis tahes muudatuste tegemiseks;

c) hindab korrapäraselt ja vähemalt kord aastas nii juhtorgani üksikute
liikmete kui ka kogu juhtorgani teadmisi, oskusi ja kogemust ning
annab selle kohta aru juhtorganile;

d) vaatab korrapäraselt läbi juhtorgani poliitika kõrgema juhtkonna vali
miseks ja ametissenimetamiseks ning annab soovitusi juhtorganile.

Oma ülesandeid täites võtab ametisse nimetamise komisjon võimaluste
piires kogu aeg arvesse vajadust tagada, et juhtorgani otsustamise üle ei
domineeri üks isik või väike isikute rühm sellisel viisil, mis on kahjulik
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ huvidele tervikuna.

Ametisse nimetamise komisjonil on võimalik kasutada mis tahes vahen
deid, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas väliseid nõuandeid, ning teda
tuleb selleks piisavalt rahastada.

Käesolevat lõiget ei kohaldata, kui juhtorganil ei ole siseriikliku õiguse
kohaselt pädevust ühegi oma liikme valimisel ega ametisse nimetamisel.
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Artikkel 89
Aruandlus riikide lõikes
1.
Liikmesriigid nõuavad alates 1. jaanuarist 2015, et kõik
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ avalikustaksid igal aastal majandusaasta
kohta konsolideeritud alusel järgmise teabe, esitades teabe liikmesriikide
ja kolmandate riikide lõikes, kus ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ on tege
vuskoht:

a) nimi (nimed), tegevuse laad ja geograafiline asukoht;

b) käive;

c) töötajate arv täistööaja ekvivalendi alusel;

d) maksustamiseelne kasum või kahjum;

e) kasumilt või kahjumilt tasumisele kuuluv maks;

f) saadud riiklik toetus.

2.
Olenemata
lõikest
1
nõuavad
liikmesriigid,
et
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ avalikustaks lõike 1 punktides a, b ja c
osutatud teabe esmakordselt 1. juulist 2014.

3.
Kõik liidus loa saanud globaalsed süsteemselt olulised ettevõtjad,
kes on rahvusvaheliselt kindlaks tehtud, peavad esitama lõike 1 punk
tides d, e ja f osutatud teabe konfidentsiaalselt komisjonile hiljemalt
1. juulist 2014. Kui see on asjakohane, viib komisjon pärast Euroopa
Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustusjärelevalve ja Euroopa Väärt
paberiturujärelevalvega konsulteerimist läbi üldise hindamise sellist liiki
teabe avalikustamise võimalike negatiivsete majanduslike mõjude kohta,
arvestades sealhulgas mõju konkurentsivõimele, investeeringutele ja
krediidi kättesaadavusele ning finantssüsteemi stabiilsusele. Komisjon
esitab oma aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt
31. detsembriks 2014.

Juhul kui komisjoni aruandes tehakse kindlaks olulised negatiivsed
mõjud, kaalub komisjon asjakohase seadusandliku akti ettepaneku esita
mist lõikes 1 sätestatud avalikustamiskohustuse muutmiseks ning võib
otsustada kooskõlas artikli 145 punktiga h need kohustused edasi lükata.
Komisjon hindab igal aastal sellise edasilükkamise vajalikkust.

4.
Lõikes 1 osutatud teavet auditeeritakse kooskõlas direktiiviga
2006/43/EÜ
ja
avaldatakse
võimaluse
korral
asjaomase
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ raamatupidamise aastaaruannete või vaja
dusel konsolideeritud raamatupidamisaruannete lisana.

5.
Käesoleva artikli kohaldamine lõpetatakse ja see tunnistatakse
vastavalt kehtetuks ulatuses, milles avalikustamisnõudeid käsitlev tule
vane liidu õigusakt läheb kaugemale käesolevas artiklis sätestatust.
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6.
Komisjon vaatab hiljemalt 1. jaanuariks 2021 pärast Euroopa
Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustusjärelevalve ja Euroopa Väärt
paberiturujärelevalvega konsulteerimist läbi, kas lõike 1 punktides a–f
osutatud teave on endiselt asjakohane, võttes sealjuures arvesse varase
maid mõjuhinnanguid, rahvusvahelisi lepinguid ja liidus toimuvat
seadusandlikku arengut, ja kas lõikesse 1 võib lisada teavet käsitlevaid
asjakohaseid lisanõudeid.

Komisjon esitab 30. juuniks 2021 Euroopa Pangandusjärelevalve,
Euroopa Kindlustusjärelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
vega peetud konsultatsioonide põhjal Euroopa Parlamendile ja nõuko
gule aruande käesolevas lõikes osutatud hinnangu kohta ning esitab
vajaduse korral Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku
ettepaneku.

▼B
Artikkel 90
Varade tootluse avalikustamine
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ avalikustavad oma aastaaruandes põhi
näitajate hulgas oma varade tootluse, mis arvutatakse netokasumi jaga
misel bilansi kogumahuga.

Artikkel 91
Juhtorgan
▼M5
1.
►C4 Finantsinstitutsioonidel ◄, finantsvaldusettevõtjatel ja sega
finantsvaldusettevõtjatel lasub esmane vastutus selle tagamise eest, et
juhtorgani liikmete maine oleks igal ajal piisavalt hea ning neil oleksid
piisavad teadmised, oskused ja kogemused oma kohustuste täit
miseks. Juhtorgani liikmed peavad vastama eelkõige lõigetes 2–8 sätes
tatud nõuetele.

Kui juhtorgani liikmed ei täida käesoleva lõike nõudeid, on pädevatel
asutustel õigus sellised liikmed juhtorganist kõrvaldada. Eelkõige kont
rollivad pädevad asutused, kas käesolevas lõikes sätestatud nõuded on
endiselt täidetud, kui neil on piisavalt alust kahtlustada, et kõnealuses
►C4 finantsinstitutsioonis ◄ on toimunud rahapesu või terrorismi
rahastamine või vastav katse või on selleks olemas suurenenud risk.

▼B
2.
Kõik juhtorgani liikmed pühendavad piisavalt aega oma ülesannete
täitmisele ►C3 finantsinstitutsioonis ◄.

3.
See, kui paljudel kohtadel juhtorgani liige juhtkonnas korraga olla
võib,
tuleb
otsustada
konkreetse
juhu
asjaolusid
ning
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse laadi, ulatust ja keerukust arvesse
võttes. Kui nad ei esinda liikmesriiki, ei tohi oma suuruse, sisemise
korralduse ning tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse poolest oluline
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ juhtorgani liikmel alates 1. juulist 2014
olla samal ajal ainult üks järgmistest kohtade kombinatsioonidest:
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a) üks koht tegevjuhtkonnas koos kahe kohaga mitte-tegevjuhtkonnas;
b) neli kohta mitte-tegevjuhtkonnas.
4.
Lõike 3 kohaldamisel lähevad järgmised kombinatsioonid arvesse
ainult ühe juhtkonnakohana:
a) tegevjuhtkonna
või
konsolideerimisgrupis;

mitte-tegevjuhtkonna

kohad

samas

b) tegevjuhtkonna või mitte-tegevjuhtkonna kohad
i) ►C3 finantsinstitutsioonides ◄, mis on sama omaalgatusliku
kaitseskeemi liikmed, kui on täidetud määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 113 lõike 7 kohased tingimused, või
ii) ettevõtjates (sealhulgas üksustes, kes ei ole finantseerimisasu
tused), milles ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ on oluline osalus.
5.
Juhtkonnakohad organisatsioonides, mis ei taotle põhiliselt ärilisi
eesmärke, ja liikmesriike esindavad juhtkonnakohad ei lähe lõike 3
kohaldamisel arvesse.
6.
Pädevad asutused võivad lubada, et juhtorgani liikmel on lisaks
veel üks mitte-tegevjuhtkonna koht. Pädevad asutused teavitavad
Euroopa Pangandusjärelevalvet korrapäraselt sellistest lubadest.
▼M5
7.
Juhtorganil peavad olema kollektiivselt piisavad teadmised,
oskused ja kogemused, et suuta mõista ►C4 finantsinstitutsiooni ◄
tegevust, sealhulgas peamisi riske. Juhtorgani kogu koosseisu liikmete
kogemused peavad samuti olema piisavalt ulatuslikud.
8.
Juhtorgani iga liige peab tegutsema ausalt, usaldusväärselt ja sõltu
matult, et vajaduse korral tõhusalt hinnata ja esitada vastuväiteid
kõrgema juhtkonna otsustele ning kontrollida ja juhtida tõhusalt juht
konna otsustusprotsessi. Seotud ettevõtjate või seotud üksuste liikmeks
olemine ei ole iseenesest takistus sõltumatuks tegutsemiseks.
▼B
9.
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ peavad eraldama piisavalt perso
nali ja finantsvahendeid juhtorgani liikmete vastuvõtmiseks ja
koolitamiseks.
10.
Liikmesriigid või pädevad asutused peavad nõudma, et
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ ning nende ametisse nimetamise komis
jonid pööraksid oma juhtorganite liikmete valikul tähelepanu suurele
hulgale isikuomadustele ja pädevustele ning kehtestaksid selleks põhi
mõtted, millega edendataks mitmekesisust juhtorganis.
11.
Pädevad asutused koguvad teavet, mida avaldatakse vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 435 lõike 2 punktile c, ja kasutavad
seda mitmekesistamistavade võrdlemiseks. Pädevad asutused edastavad
kõnealuse teabe Euroopa Pangandusjärelevalvele. Euroopa Pangandus
järelevalve kasutab seda teavet mitmekesistamistavade võrdlemiseks
liidu tasandil.
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12.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab välja suunised järgmise
kohta:
a) piisava aja määratlus, mille juhtorgani liige pühendab oma ülesan
nete täitmiseks seoses konkreetsete asjaolude ning ►C3 fin
antsinstitutsiooni ◄ tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega;
b) juhtorgani piisavate kollektiivsete teadmiste, oskuste ja kogemuste
määratlus, millele on osutatud lõikes 7;
c) juhtorgani liikme aususe, usaldusväärsuse ja sõltumatuse määratlus,
millele on osutatud lõikes 8;
d) piisava personali ja piisavate finantsvahendite määratlus juhtorgani
liikmete vastuvõtmiseks ja koolitamiseks, millele on osutatud
lõikes 9;
e) mitmekesisuse määratlus, mida võetakse juhtorgani liikmete valikul
arvesse ning millele on osutatud lõikes 10 ;
▼M5
f) lõike 1 teises lõigus osutatud volituste sidus kohaldamine.
▼B
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused suunised 31. detsem
briks 2015.
13.
Käesoleva artikli kohaldamine ei piira selliste siseriikliku õiguse
sätete kohaldamist, milles käsitletakse töötajate esindatust ettevõtte
juhtorganis.

Artikkel 92
Tasustamispoliitika
▼M5

__________

▼B
2.
►M5 Liikmesriigid tagavad, et kogu töötasu, sealhulgas palka ja
vabatahtlikke pensionimakseid hõlmava poliitika kehtestamisel töötajate
eri kategooriatele, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ riskiprofiili, ja selle poliitika kohaldamisel
järgivad ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ järgmisi nõudeid viisil, mis
vastab nende suurusele, sisemisele korraldusele ning nende tegevuse
laadile, ulatusele ja keerukusele: ◄
a) tasustamispoliitika on kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhti
misega ning edendab seda ega motiveeri võtma riske, mis ületavad
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ puhul talutava riski piiri;
▼M5
▼C4
aa) tasustamispoliitika on sooneutraalne tasustamispoliitika;
▼M5
b) tasustamispoliitika on kooskõlas ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ äris
trateegia, eesmärkide, väärtuste ja pikaajaliste huvidega ning
hõlmab meetmeid huvide konflikti vältimiseks;

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 81
▼B
c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan
võtab vastu tasustamispoliitika üldised põhimõtted ja vaatab need
korrapäraselt läbi ning vastutab tasustamispoliitika rakendamise
järelevalve eest;
d) tasustamispoliitika rakendamine läbib vähemalt üks kord aastas
keskse ja sõltumatu sisekontrolli, mille käigus kontrollitakse tasus
tamisega seotud põhimõtete ja menetluste järgimist, mille juhtimis
organ oma järelevalvefunktsiooni täites vastu võttis;
e) kontrollifunktsiooni täitvad töötajad on sõltumatud nende järele
valve all olevatest äriüksustest, neil on asjakohased volitused ning
neid tasustatakse vastavalt sellele, kuidas nad saavutavad oma
ülesannetega seotud eesmärke, sõltumata nende kontrollitavate tege
vusvaldkondade töötulemustest;
f)

riskijuhtimise ja vastavuskontrolli funktsiooni täitvate kõrgema
taseme töötajate töötasu on artiklis 95 osutatud töötasukomisjoni
otsese järelevalve all või kui sellist komisjoni ei ole loodud, järe
levalvefunktsiooni täitva juhtorgani otsese järelevalve all;

g) võttes arvesse riigisiseseid töötasu määramise kriteeriume, erista
takse tasustamispoliitikas selgelt kriteeriume, mille järgi määratakse:
i) kindel põhitöötasu, milles peaks eeskätt kajastama asjakohaseid
erialaseid kogemusi ja organisatsioonisisest vastutust vastavalt
töötaja töölepingu juurde kuuluvale töökirjeldusele, ning
ii) muutuvtasu, milles peaks kajastama jätkusuutlikuid ja riskiga
korrigeeritud tulemusi, samuti tööd, mis on tehtud lisaks töötaja
töölepingu juurde kuuluvale töökirjeldusele vastavale tööle.
▼M5
3.
Lõike 2 kohaldamise eesmärgil kuuluvad töötajate kategooriatesse,
kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt ►C4 finantsinstitutsiooni ◄
riskiprofiili, vähemalt:
a) kõik juhtorgani ja kõrgema juhtkonna liikmed;
b) töötajad, kellel on juhtimisvastutus seoses ►C4 finan
tsinstitutsiooni ◄ kontrollifunktsioonidega või oluliste äriüksustega;
c) töötajad, kes said eelmisel majandusaastal suurt töötasu, kui täidetud
on järgmised tingimused:
i) töötaja töötasu on 500 000 eurot või rohkem ning see on võrdne
punktis a osutatud ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ juhtorgani ja
kõrgema juhtkonna liikmete keskmise töötasuga või sellest
suurem;
ii) töötaja töötab olulises äriüksuses ja tema kutsealane tegevus
mõjutab märkimisväärselt asjaomase äriüksuse riskiprofiili.
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Artikkel 93
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄,
mis
saavad
sekkumisest

tuge

valitsuse

Juhul kui ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ saavad kasu erakorralisest
valitsuse sekkumisest, kohaldatakse lisaks artikli 92 lõikes 2 sätestatud
põhimõtetele järgmisi põhimõtteid:
a) muutuvtasu on rangelt piiratud protsendimääraga netotulust, kui see
ei ole kooskõlas tugeva kapitalibaasi säilitamisega ja valitsuse toetu
sest õigeaegse loobumisega;
b) asjaomased
pädevad
asutused
nõuavad
►C3 finantsin
stitutsioonidelt ◄ töötasu restruktureerimist viisil, mis oleks koos
kõlas usaldusväärse riskijuhtimise ja pikaajalise kasvuga, vajaduse
korral piirangute seadmist ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ juhtorgani
liikmete töötasule;
c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ juhtorgani liikmetele ei
muutuvtasu, välja arvatud põhjendatud juhtudel.

maksta

Artikkel 94
Töötasu muutuvad elemendid
1.
Töötasu muutuvate elementide puhul kohaldatakse lisaks artikli 92
lõikega 2 ette nähtud põhimõtetele ja nendega samadel tingimustel järg
misi põhimõtteid:
a) kui tasustamine on seotud töötulemustega, põhineb kogusumma
üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning kogu ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ töötulemuste hindamisel, kusjuures üksikisiku
töötulemuste hindamisel võetakse arvesse finants- ja muid
kriteeriume;
b) töötulemusi hinnatakse mitmeaastase raamistiku alusel, et hindamine
põhineks pikaajalistel töötulemustel ja et maksete tegelik tegemine
tulemustasu alusel jaotuks ajavahemiku peale, mille puhul võetakse
arvesse krediidiasutuse majandustsüklit ja äririske;
c) muutuvtasude summa kokku ei piira ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
võimet tugevdada oma kapitalibaasi;
d) tagatud muutuvtasu ei ole kooskõlas usaldusväärse riskijuhtimise
ega töötulemustele vastava tasu põhimõttega ning see ei tohi olla
tulevase tasustamise korra osa;
e) tagatud muutuvtasud on erandlikud, neid makstakse ainult uute
töötajate värbamisel ja siis, kui ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ on
usaldusväärne ja tugev kapitalibaas, ning seda tehakse ainult
esimesel tööaastal;
f) kogu töötasu moodustava põhi- ja muutuvtasu vahel valitseb asja
kohane tasakaal; põhitasu moodustab kogu töötasust piisavalt suure
osa ning võimaldab rakendada täielikult paindlikku töötasude
muutuvkomponentide poliitikat, sealhulgas kasutada võimalust jätta
muutuvkomponent välja maksmata;
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g) ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ määravad kindlaks kogu töötasu
moodustava põhitasu ja muutuvtasu komponentide vahelise asjako
hase suhtarvu, kusjuures kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:
i) muutuvkomponent ei ületa ühegi üksikisiku puhul 100 % kogu
töötasu põhikomponendist. Liikmesriigid võivad kehtestada
väiksema maksimummäära;
ii) liikmesriigid võivad lubada ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ aktsio
näridel, osanikel või muudel omanikel kiita heaks töötasu
moodustava põhitasu ja muutuvtasu komponentide vahelise
suhte suurema maksimaalse taseme, tingimusel et muutuvtasu
üldine tase ei ületa ühegi üksikisiku puhul 200 % kogu töötasu
põhikomponendist. Liikmesriigid võivad kehtestada väiksema
maksimummäära.
Mis tahes suurema suhtarvu heakskiitmine vastavalt käesoleva
punkti esimesele lõigule toimub kooskõlas järgmise
menetlusega:
— ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ aktsionärid, osanikud või
muud omanikud toimivad ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
üksikasjaliku soovituse alusel, milles selgitatakse taotletava
heakskiidu põhjused ja ulatus, sealhulgas kaasatud töötajate
arv ja nende ülesanded ning heakskiidu eeldatav mõju
nõudele säilitada tugev kapitalibaas;
— ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ aktsionärid, osanikud või
muud omanikud toimivad vähemalt 66 %-lise häälteenamuse
alusel, eeldusel et esindatud on vähemalt 50 % aktsiatest,
osadest või võrdväärsetest omandiõigustest, või selle puudu
misel, eeldusel et esindatud on 75 % omandiõigustest;
— ►C3 finantsinstitutsioon ◄ teatab kõigile oma aktsionäri
dele, osanikele või muudele omanikele, et taotletakse käes
oleva alapunkti esimese taande kohast heakskiitu, ning näeb
ette mõistliku etteteatamistähtaja;
— ►C3 finantsinstitutsioon ◄ teavitab viivitamata pädevat
asutust oma aktsionäridele, osanikele või muudele antud
soovitusest, sealhulgas kavandatavast suuremast maksimaal
sest suhtarvust ning selle põhjustest ning on suuteline päde
vale asutusele tõendama, et kavandatav suurem suhtarv ei
ole vastuolus ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kohustustega,
mis tulenevad käesolevast direktiivist ja määrusest (EL)
nr 575/2013, võttes eelkõige arvesse ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ omavahenditega seotud kohustusi;
— ►C3 finantsinstitutsioon ◄ teavitab viivitamata pädevat
asutust oma aktsionäride, osanike või muude omanike otsus
test, sealhulgas mis tahes heakskiidetud suuremast maksi
maalsest suhtarvust vastavalt käesoleva punkti esimesele
lõigule, ning pädevad asutused kasutavad saadud teavet
selleks, et võrrelda ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ asja
omaseid tavasid. Pädevad asutused edastavad selle teabe
Euroopa Pangandusjärelevalvele ning Euroopa Pangandusjä
relevalve avalikustab selle kokkuvõtlikult päritoluliikmesrii
kide kaupa ühtses aruandevormis. Euroopa Pangandusjärele
valve võib koostada suunised, et lihtsustada käesoleva lõigu
rakendamist ning tagada kogutud teabe sidusus;
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▼B
— töötajatel, keda eespool osutatud muutuvtasu kõrgemad
maksimaalsed tasemed otseselt puudutavad, ei lubata vaja
duse korral kasutada otseselt või kaudselt mis tahes hääleõi
gusi, mis neil võivad olla ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
aktsionäride, osanike või muude omanikena;
iii) liikmesriigid võivad lubada ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄
kohaldada käesoleva punkti teises lõigus osutatud diskonto
määra maksimaalselt kuni 25 % kogu muutuvtasust, tingimusel
et see makstakse instrumentides, mis on edasi lükatud ajavahe
miku võrra, mis on vähemalt viis aastat. Liikmesriigid võivad
kehtestada väiksema maksimummäära;
Euroopa Pangandusjärelevalve koostab ning avaldab hiljemalt
31. märtsiks 2014 suunised kohaldatava tingliku diskontomäära
kohta, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, sealhulgas
inflatsioonimäära ja riski, hõlmates edasilükkamise pikkust.
Euroopa Pangandusjärelevalve suunised diskontomäära kohta
käsitlevad konkreetselt seda, kuidas motiveerida selliste instru
mentide kasutamist, mis on edasi lükatud ajavahemiku võrra,
mis on vähemalt viis aastat;
h) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud maksed peegeldavad aja
jooksul saavutatud tulemusi ja nendega ei premeerita ebaõnnestu
mist või üleastumist;
i) hüvitisega või eelmisest töölepingust väljaostmisega seotud töötasu
paketid peavad sobima kokku ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ pikaa
jaliste huvidega, sealhulgas blokeerimise, edasilükkamise, täitmise ja
tagasinõudmise korraga;
j) selliste töötulemuste
muutuvkomponentide
võetakse arvesse igat
kapitali maksumust ja

mõõtmisel, mis moodustavad töötasude
või muutuvkomponentide reservi aluse,
liiki praegusi ja tulevasi riske, rakendatud
vajalikku likviidsust;

k) töötasude
muutuvkomponentide
jaotuses
►C3 finan
tsinstitutsioonis ◄ võetakse arvesse ka kõiki praegusi ja tulevasi
riske;
l) olulise osa, ja igal juhul vähemalt 50 % mis tahes muutuvkompo
nendist,
moodustab
tasakaalustatud
kogum
järgmistest
komponentidest:
▼M5
i) aktsiad või, olenevalt asjaomase ►C4 finantsinstitutsiooni ◄
õiguslikust vormist, samaväärsed osalused; või aktsiatega seotud
instrumendid või, olenevalt asjaomase krediidiasutuse või inves
teerimisühingu õiguslikust vormist, samaväärsed mitterahalised
instrumendid;
▼B
ii) võimaluse korral muud instrumendid määruse (EL) nr 575/2013
artikli 52 või artikli 63 tähenduses või muud instrumendid, mida
on võimalik täielikult konverteerida esimese taseme põhiomava
henditesse kuuluvateks instrumentideks või allahinnata ning mis
igal juhul kajastavad adekvaatselt ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis ning on asjakohased
kasutamiseks muutuvtasu arvutamisel.
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▼B
Käesolevas punktis osutatud instrumentide suhtes kohaldatakse asja
kohaseid blokeerimispõhimõtteid, mille eesmärk on viia stiimulid
kooskõlla ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ pikemaajaliste huvidega.
Liikmesriigid ja nende pädevad asutused võivad seada piiranguid
nimetatud instrumentide liikidele ja ülesehitusele või vajadusel teata
vaid instrumente keelustada. Käesolevat punkti kohaldatakse nii
vastavalt punktile m edasi lükatud töötasu muutuvkomponendi kui
ka edasi lükkamata muutuvkomponendi suhtes;

▼M5
m) oluline osa, ja igal juhul vähemalt 40 % töö muutuvtasu kompo
nendist, lükatakse edasi ajavahemiku võrra, mis on vähemalt neli
kuni viis aastat ja viidud nõuetekohaselt kooskõlla äriühingu laadi ja
riskidega ning kõnealuse töötaja tegevusega. Oma suuruse, sisemise
korralduse ning oma tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse tõttu
oluliste ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ juhtorgani ja kõrgema juht
konna liikmete puhul peaks edasilükkamise periood olema vähemalt
viis aastat.

Edasilükkamiskriteeriumide alusel väljamakstavaid töötasusid ei
saada enne kui proportsionaalselt makstavaid töötasusid. Juhul kui
töö muutuvtasu komponent on eriti suur, lükatakse edasi vähemalt
60 % summast. Edasilükkamise pikkus kehtestatakse vastavalt
majandustsüklile, äri olemusele, selle riskidele ning kõnealuse
töötaja tegevusele;

▼B
n) muutuvtasud, sealhulgas edasi lükatud osa, makstakse välja või neid
saadakse ainult juhul, kui see on ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kui
terviku
finantsseisundit
arvestades
jätkusuutlik
ning
►C3 finantsinstitutsiooni ◄, äriüksuse ja asjaomase üksikisiku
töötulemusi arvestades õigustatud.

Ilma et see piiraks siseriikliku lepingu- ja tööõiguse üldpõhimõtete
kohaldamist, vähendatakse üldiselt muutuvtasude summat kokku
märkimisväärselt, kui ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ finantstule
mused halvenevad või on negatiivsed, võttes arvesse nii praegust
töötasu kui ka varem teenitud summade väljamaksete vähendamist,
sealhulgas nt muutuvtasu hilisema tagasinõudmise kaudu.

Kogu muutuvtasust kuni 100 % suhtes kohaldatakse selle hilisemat
Finantsinstitutsioonid ◄
kehtestavad
tagasinõudmist.
►C3
konkreetsed kriteeriumid muutuvtasu hilisema tagasinõudmise
kohaldamiseks. Niisugused kriteeriumid hõlmavad eelkõige
olukordi, kus töötaja:

i) osales ►C3 finantsinstitutsioonile ◄ olulisi kahjusid põhjus
tanud tegevuses või oli selle eest vastutav;

ii) ei täitnud asjakohaseid sobivuse ja käitumise nõudeid;

o) pensionipoliitika on kooskõlas ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ äristra
teegia, eesmärkide, väärtuste ja pikaajaliste huvidega.
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▼B
Kui töötaja lahkub ►C3 finantsinstitutsioonist ◄ enne pensionile
jäämist, hoiab ►C3 finantsinstitutsioon ◄ vabatahtlikke pensioni
makseid viie aasta jooksul punktis l osutatud instrumentide kujul.
Juhul kui töötaja läheb pensionile, makstakse vabatahtlik pension
töötajatele välja punktis l osutatud instrumentide kujul, kohaldades
viie aasta pikkust ooteperioodi;
p) töötajatelt nõutakse, et nad ei kasutaks isiklikke riskimaandamisstra
teegiaid või töötasu- ja vastutuskindlustust, mis kahjustaks nende
tasustamiskorda integreeritud riski maandamise mõju;
q) muutuvtasu ei maksta vahendite või meetoditega, mis muudavad
lihtsamaks käesoleva direktiivi või määruse (EL) nr 575/2013 täit
mata jätmise.
▼M5
2.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu, et täpsustada instrumentide liike, mis täidavad lõike 1
punkti l alapunktis ii sätestatud tingimusi.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 31. märtsiks 2014.
▼M7
Selleks et teha kindlaks töötajad, kelle ametialane tegevus mõjutab
oluliselt finantsinstitutsiooni riskiprofiili, nagu on osutatud artikli 92
lõikes 3, välja arvatud investeerimisühingute töötajate puhul, töötab
Euroopa Pangandusjärelevalve välja regulatiivsete tehniliste standardite
eelnõu, milles sätestatakse kriteeriumid, et täpsustada:
a) juhtimisvastutus ja kontrollifunktsioonid;
b) oluline äriüksus ja märkimisväärne mõju asjaomase äriüksuse riski
profiilile ning
c) muud töötajate kategooriad, kellele ei ole artikli 92 lõikes 3 sõna
selgelt osutatud ja kelle ametialane tegevus mõjutab finantsinstitut
siooni riskiprofiili nimetatud lõikes osutatud töötajate kategooriate
tegevusega võrreldaval määral.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 28. detsembriks 2019.
Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu
käesolevas lõikes osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14. Seoses regulatiivsete
tehniliste standarditega, mida kohaldatakse investeerimisühingute suhtes,
kohaldatakse käesoleva direktiivi (mida on muudetud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2018/843 (1)) artikli 94 lõikes 2
sätestatud volitusi kuni 26. juunini 2021.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/843,
millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi
rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning
millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (ELT L 156,
19.6.2018, lk 43).
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▼M5
3.
Erandina lõikest 1 ei kohaldata kõnealuse lõike punktides l ja m
ning punkti o teises lõigus sätestatud nõudeid järgmiste suhtes:
a) ►C4 finantsinstitutsioon ◄, mis ei ole määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punktis 146 määratletud suur ►C4 finan
tsinstitutsioon ◄ ning mille varade väärtus on keskmisel ja indivi
duaalsel alusel kooskõlas käesoleva direktiiviga ja määrusega (EL)
nr 575/2013 jooksvale majandusaastale eelnenud nelja aasta jooksul
vähem kui 5 miljardit eurot;
b) töötaja, kelle aastane muutuvtasu ei ületa 50 000 eurot ega ole
suurem kui üks kolmandik selle töötaja aastasest kogutöötasust.
4.
Erandina lõike 3 punktist a võib liikmesriik selles osutatud ülem
piiri vähendada või suurendada, tingimusel et:
a) ►C4 finantsinstitutsioon ◄, kelle puhul liikmesriik käesolevat sätet
kasutab, ei ole määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis
146 määratletud suur krediidiasutus või investeerimisühing ning et
ülempiiri suurendamise korral:
i) vastab ►C4 finantsinstitutsioon ◄ määruse (EL) nr 575/2013
artikli 4 lõike 1 punkti 145 alapunktides c, d ja e sätestatud
kriteeriumidele ning
ii) ülempiir ei ületa 15 miljardit eurot;
b) on asjakohane ülempiiri kooskõlas käesoleva lõikega muuta, võttes
arvesse ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse laadi, ulatust ja keeru
kust, selle sisemist korraldust või asjakohasel juhul selle konsolidee
rimisgrupi tunnuseid, kuhu ta kuulub.
5.
Erandina lõike 3 punktist b võib liikmesriik otsustada, et töötajate
suhtes, kellel on õigus aastasele muutuvtasule, mis on väiksem kui
nimetatud punktis osutatud ülempiir ja osakaal, ei kohaldata selles
punktis sätestatud erandit siseriikliku turu tasustamistavadega seotud
eripärade või asjaomaste töötajate tööülesannete ja tööprofiili tõttu.
6.
Komisjon vaatab hiljemalt 28. juuniks 2023 tihedas koostöös
Euroopa Pangandusjärelevalvega läbi lõigete 3–5 kohaldamise ja
koostab selle kohta aruande, mille esitab Euroopa Parlamendile ja
nõukogule koos seadusandliku akti ettepanekuga, kui see on asjakohane.
7.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab kooskõlas määruse (EL)
nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised, millega hõlbustatakse lõigete 3–5
rakendamist ja tagatakse nende sidus kohaldamine.
▼B
Artikkel 95
Töötasukomisjon
1.
Pädevad asutused tagavad, et oma suuruse, organisatsioonilise
ülesehituse ning oma tegevuse laadi, ulatuse ja keerukuse tõttu olulised
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ moodustavad töötasukomisjoni. Töötasu
komisjon moodustatakse selliselt, et tal on võimalik teha pädev ja sõltu
matu otsus tasustamispoliitika ja -tavade ning riski-, kapitali ja likviid
suse juhtimiseks loodud stiimulite kohta.
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▼B
2.
Pädevad asutused tagavad, et töötasukomisjon vastutab tasustamist
käsitlevate otsuste ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste otsuste ette
valmistamise eest, millel on mõju asjaomase ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab tegema juht
organ. Töötasukomisjoni esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, kes
ei täida asjaomases ►C3 finantsinstitutsioonis ◄ ühtegi otsuste elluvii
mise funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on ette nähtud töötajate
esindatus juhtorganis, kuulub töötasukomisjoni üks või mitu töötajate
esindajat. Selliste otsuste ettevalmistamisel võtab töötasukomisjon
arvesse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ aktsionäride, osanike, investorite
ja muude sidusrühmade pikaajalisi huve ning avalikke huve.

Artikkel 96
Äriühingu üldjuhtimist ja töötasusid kajastava veebisaidi haldamine
Kui ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ on veebisait, peavad nad seal selgi
tama, kuidas nad täidavad artiklite 88 kuni 95 nõudeid.

III jagu
Järelevalvealase

läbivaatamise
protsess

ja

hindamise

Artikkel 97
Järelevalvealane läbivaatamine ja hindamine
1.
Võttes arvesse artiklis 98 sätestatud tehnilisi kriteeriume, vaatavad
pädevad asutused läbi korrad, strateegiad, protsessid ja mehhanismid,
finantsinstitutsioonid ◄ käesoleva direktiivi ja
mida ►C3
määruse (EL) nr 575/2013 järgimiseks on rakendanud, ja hindavad:
a) riske, mis ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄ on olemas või võivad
ilmneda;
▼M5

__________

▼B
c) sellise stressitestimise käigus tuvastatud riske, milles võetakse
arvesse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse laadi, ulatust ja
keerukust.
2.
Lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise ulatus hõlmab kõiki
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid.
3.
Lõikes 1 osutatud läbivaatamisele ja hindamisele tuginedes otsus
tavad pädevad asutused, kas korrad, strateegiad, protsessid ja mehha
nismid, mida ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ on rakendanud, ja nende
omavahendid ning nende likviidsus tagavad riskide usaldusväärse juhti
mise ja piisava katmise.
4.
Pädevad asutused määravad kindlaks lõikes 1 osutatud läbivaata
mise ja hindamise sageduse ja põhjalikkuse, võttes arvesse asjaomase
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ suurust ja süsteemset olulisust ning selle
tegevuse laadi, ulatust ja keerukust, samuti proportsionaalsuse põhi
mõtet. Artikli 99 lõikes 2 osutatud järelevalvealase kontrolliprogram
miga hõlmatud ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ puhul peab läbivaata
mine ja hindamine toimuma vähemalt kord aastas.
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▼M5
Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise tegemisel
kohaldavad pädevad asutused proportsionaalsuse põhimõtet kooskõlas
artikli 143 lõike 1 punkti c kohaselt avaldatud kriteeriumidega.
4a.
Pädevad asutused võivad töötada välja kohandatud metoodika
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise kohalda
miseks, et võtta arvesse sarnase riskiprofiiliga, näiteks sarnaste ärimu
delite või sarnase riskipositsioonide geograafilise paiknemisega
►C4 finantsinstitutsioone ◄. Sellised kohandatud metoodikad võivad
hõlmata riskipõhiseid võrdlusaluseid ja kvantitatiivseid näitajaid,
võimaldavad võtta nõuetekohaselt arvesse konkreetseid riske, millega
iga ►C4 finantsinstitutsioon ◄ võib kokku puutuda, ning ei mõjuta
kooskõlas artikliga 104 võetavate meetmete ►C4 finantsin
stitutsioonipõhist ◄ laadi.
Kui pädevad asutused kasutavad käesoleva lõike alusel selliseid kohan
datud metoodikaid, teatavad nad sellest Euroopa Pangandusjäreleval
vele. Euroopa Pangandusjärelevalve jälgib järelevalvetavasid ja annab
kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 välja suunised, et
täpsustada, kuidas sarnaseid riskiprofiile käesoleva lõike kohaldamisel
hinnatakse, ning et tagada sarnastele ►C4 finantsinstitutsioonidele ◄
kohandatud metoodikate sidus ja proportsionaalne kohaldamine kogu
liidus.
▼B
5.
Liikmesriigid tagavad, et kui läbivaatamise käigus selgub, et
võib
vastavalt
määruse
(EL)
►C3 finantsinstitutsiooniga ◄
nr 1093/2010 artiklile 23 olla seotud süsteemne risk, teavitavad pädevad
asutused Euroopa Pangandusjärelevalvet viivitamata läbivaatamise
tulemustest.
▼M5
6.
Kui pädevatel asutustel tekib läbivaatamise, eelkõige
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ juhtimise korralduse, ärimudeli või tege
vuse hindamise käigus põhjendatud kahtlus, et seoses kõnealuse
►C4 finantsinstitutsiooniga ◄ on toimunud või toimub rahapesu või
terrorismi rahastamine või on tehtud vastav katse või on selleks olemas
suurenenud risk, teavitab pädev asutus sellest viivitamata Euroopa
Pangandusjärelevalvet ning ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ üle kooskõlas
direktiiviga (EL) 2015/849 järelevalvet teostavat ning kõnealuse direk
tiivi sätete järgimise tagamiseks pädevat asutust või organit. Rahapesu
või terrorismi rahastamise võimaliku suurenenud riski korral teevad
pädev asutus ning ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ üle kooskõlas
direktiiviga (EL) 2015/849 järelevalvet teostav ja kõnealuse direktiivi
sätete järgimise tagamiseks pädev asutus või organ omavahel koostööd
ning teavitavad oma ühisest hinnangust viivitamata Euroopa Pangandus
järelevalvet. Pädev asutus võtab vajaduse korral meetmeid kooskõlas
käesoleva direktiiviga.
▼B
Artikkel 98
Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise tehnilised kriteeriumid
1.
Lisaks krediidi-, turu- ja operatsiooniriskidele peab pädevate
asutuste poolt artikli 97 kohaselt korraldatav läbivaatamine ja hindamine
hõlmama vähemalt:
a) sisereitingutel põhinevat meetodit kasutavate ►C3 finant
sinstitutsioonile ◄ poolt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 173 koha
selt läbiviidud stressitesti tulemusi;
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▼B
b) avatust kontsentratsiooniriskile ning selle riski juhtimist
►C3
finantsinstitutsioonis ◄,
sealhulgas
määruse
(EL)
nr 575/2013 IV osas ja käesoleva direktiivi artiklis 81 sätestatud
nõuete järgimine;
c) selliste põhimõtete ja protseduuride kindlust, sobivust ja rakendamise
laadi, mida ►C3 finantsinstitutsioon ◄ kasutab tunnustatud kredii
diriski maandamise tehnikatega seotud jääkriski juhtimiseks;
d) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ poolt väärtpaberistatud varaga seoses
hoitavate omavahendite piisavust tehingu majandusliku sisu taustal,
sealhulgas realiseerunud riski ülekandmise määra;
e) avatus likviidsusriskile ning selle riski mõõtmine ja juhtimine
►C3 finantsinstitutsioonis ◄, sealhulgas alternatiivsete stsenaariu
mide analüüside väljatöötamine, riskimaandajate (eriti likviidsus
puhvrite taseme, koosseisu ja kvaliteedi) ning tõhusate situatsiooni
plaanide juhtimine;
f) hajutamise mõju ja selle arvestamine riskimõõtmissüsteemis;
g) ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ läbiviidud stressitestide tulemused,
mille puhul on kasutatud sisemudelit tururiski omavahendite nõuete
arvutamiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 III osa IV jaotise
5. peatükile;
h) ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
paiknemine;

riskipositsioonide

geograafiline

i) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ ärimudel.
▼M5

__________

▼B
2.
Lõike 1 punkti e kohaldamisel viivad pädevad asutused korrapä
raselt läbi ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ üleüldise likviidsusriski juhti
mise põhjaliku hindamise ning edendavad usaldusväärsete sisemeetodite
väljatöötamist. Kõnealuste läbivaatamiste käigus peavad pädevad
asutused silmas ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ rolli finantsturgudel.
Ühe liikmesriigi pädevad asutused kaaluvad nõuetekohaselt oma otsuste
potentsiaalset mõju finantssüsteemi stabiilsusele kõikides teistes asja
omastes liikmesriikides.
3.
Pädevad asutused jälgivad, kas ►C3 finantsinstitutsioon ◄ pakub
väärtpaberistamise tehingule tingimusteta toetust. Juhul kui selgub, et
►C3 finantsinstitutsioon ◄ on pakkunud tingimusteta toetust rohkem
kui ühel korral, võtab pädev asutus vajalikud meetmed vastavalt suure
nenud ootusele, et asjaomane ►C3 finantsinstitutsioon ◄ jätkab
toetuse pakkumist väärtpaberistamise tehingutele ka tulevikus ega
saavuta seega märkimisväärset riskide ülekandmist.
4.
Käesoleva direktiivi artikli 97 lõike 3 kohase otsustuse tarvis
kaaluvad pädevad asutused, kas kauplemisportfelli kuuluvate positsioo
nide või portfellide tarbeks korrigeeritud väärtused, nagu on sätestatud
määruse
(EL)
nr
575/2013
artiklis
105,
võimaldavad
►C3 finantsinstitutsioonil ◄ normaalsete turutingimuste korral müüa
või maandada oma positsioone lühikese aja jooksul ilma olulist kahju
kandmata.
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5.
Pädevate asutuste korraldatav läbivaatamine ja hindamine hõlmab
krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisportfellivälisest tege
vusest tulenevale intressiriskile avatuse läbivaatamist ja hindamist.
Järelevalvevolitusi teostatakse vähemalt järgmistel juhtudel:
a) kui krediidiasutuse või investeerimisühingu omavahendite majan
duslik väärtus, nagu on osutatud artikli 84 lõikes 1, langeb rohkem
kui 15 % tema esimese taseme omavahenditest, tingituna intressi
määrade järsust ja ootamatust muutusest, nagu on määratletud intres
simäärade suhtes kohaldatava kuue järelevalvealase šokistsenaariumi
seast vähemalt ühes stsenaariumis;
b) kui krediidiasutuse või investeerimisühingu netointressitulu, nagu on
osutatud artikli 84 lõikes 1, väheneb märkimisväärselt tingituna
intressimäärade järsust ja ootamatust muutusest, nagu on määratletud
intressimäärade suhtes kohaldatava kahe järelevalvealase šokistsenaa
riumi seast vähemalt ühes stsenaariumis.
Olenemata teisest lõigust ei ole pädevatel asutustel kohustust järeleval
vevolitusi teostada, kui nad käesolevas lõikes osutatud läbivaatamise ja
hindamise alusel leiavad, et krediidiasutus või investeerimisühing juhib
kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevat intressiriski piisavalt ega
ole kõnealusele riskile ülemäära avatud.
Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab mõiste „järelevalvevolitused”
artikli 104 lõikes 1 osutatud volitusi või volitusi täpsustada muid model
leerimise ja parameetrite eeldusi kui need, mille on kindlaks määranud
Euroopa Pangandusjärelevalve vastavalt käesoleva artikli lõike 5a punk
tile b ning mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad võtma
arvesse oma omavahendite majandusliku väärtuse arvutamisel artikli 84
lõike 1 alusel.
5a.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehni
liste standardite eelnõu, et täpsustada lõike 5 kohaldamisel järgmist:
a) lõike 5 teise lõigu punktis a osutatud kuus järelevalvealast šokistse
naariumi ja lõike 5 teise lõigu punktis b osutatud kaks järelevalvea
last šokistsenaariumi, mida kohaldatakse iga valuuta intressimäärade
suhtes;
b) rahvusvaheliselt kokku lepitud usaldatavusstandardeid silmas
pidades, ühised modelleerimise ja parameetrite eeldused (välja
arvatud käitumuslikud eeldused), mida krediidiasutused ja investee
rimisühingud võtavad arvesse lõike 5 teise lõigu punktis a osutatud
omavahendite majandusliku väärtuse arvutamisel ning mis piirduvad
alljärgnevaga:
i) krediidiasutuse või investeerimisühingu omakapitali käsitlus;
ii) krediidiasutuse või investeerimisühingu varadest, kohustustest ja
bilansivälistest kirjetest tulenevate intressimääratundlike rahavoo
gude arvestamine, koosseis ja diskonteerimine, sealhulgas
kaubanduslike marginaalide ja muude riskimarginaalikomponen
tide käsitlus;
iii) dünaamiliste või staatiliste bilansimudelite kasutamine ning
sellest tulenev amortiseeritud ja tähtajale lähenevate riskiposit
sioonide käsitlus;
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c) rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid silmas pidades ühised
modelleerimise ja parameetrite eeldused (välja arvatud käitumuslikud
eeldused), mida krediidiasutused ja investeerimisühingud peavad
võtma arvesse lõike 5 teise lõigu punktis b osutatud netointressitulu
arvutustes ning mis piirduvad alljärgnevaga:
i) krediidiasutuse või investeerimisühingu varadest, kohustustest ja
bilansivälistest kirjetest tulenevate intressimääratundlike rahavoo
gude arvestamine ja koosseis, sealhulgas kaubanduslike margi
naalide ja muude riskimarginaalikomponentide käsitlus;
ii) dünaamiliste või staatiliste bilansimudelite kasutamine ning
sellest tulenev amortiseeritud ja tähtajale lähenevate riskiposit
sioonide käsitlus;
iii) periood, mille jooksul tulevast netointressitulu mõõdetakse;
d) millal on tegemist lõike 5 teise lõigu punktis b osutatud „märkimis
väärse vähenemisega”.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõu komisjonile hiljemalt 28. juuniks 2020.
Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu
esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.
▼B
6.
Pädevate asutuste korraldatav läbivaatamine ja hindamine hõlmab
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ ülemäärase finantsvõimenduse riski,
kajastatuna ülemäärase finantsvõimenduse näitajatena, sealhulgas
finantsvõimendusmäär, mis on kindlaks määratud vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 429. Selgitamaks, kas
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ finantsvõimenduse määr ning ülemää
rase finantsvõimenduse riski juhtimiseks rakendatud kord, strateegiad,
protsessid ja mehhanismid on adekvaatsed, võtavad pädevad asutused
arvesse kõnealuste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ ärimudelit.
7.
Pädevate asutuste korraldatav läbivaatamine ja hindamine hõlmab
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ juhtimiskorda, nende äritavasid ja väär
tusi ning juhtorgani liikmete võimet täita oma ülesandeid. Kui pädevad
asutused korraldavad läbivaatamisi ja hindamisi, on neil juurdepääs
vähemalt juhtorgani ja selle komisjonide päevakordadele ja tõendavatele
dokumentidele ning juhtorgani tegevuse sise- ja välishindamise
tulemustele.
▼M5
8.
Euroopa Pangandusjärelevalve hindab pädevate asutuste tehtavasse
läbivaatamisse ja hindamisse võimalikku keskkonna-, sotsiaalsete ja
juhtimisriskide lisamist.
Esimese lõigu kohaldamisel hõlmab Euroopa Pangandusjärelevalve
hindamine vähemalt järgmist:
a) keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskide, sealhulgas füüsiliste
riskide ja üleminekuriskide ühtse määratluse väljatöötamine; viimati
nimetatud koosnevad riskidest, mis on seotud vara väärtuse vähene
misega regulatiivsete muudatuste tõttu;
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b) selliste asjakohaste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kriteeriumide
väljatöötamine, mille abil hinnata keskkonna-, sotsiaalsete ja juhti
misriskide mõju ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ finantsstabiilsusele
lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis; need kriteeriumid
hõlmavad stressitestimise protsesse ja stsenaariumide analüüse, et
hinnata keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskide mõju erineva
raskusastmega stsenaariumide korral;
c) ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ poolt keskkonna-, sotsiaalsete ja
juhtimisriskide tuvastamiseks, hindamiseks ja ohjamiseks rakenda
tavad korrad, protsessid, mehhanismid ja strateegiad;
d) analüüsimeetodid ja -vahendid, et hinnata keskkonna-, sotsiaalsete ja
juhtimisriskide mõju ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ laenu- ja
finantsvahendustegevusele.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab tuvastatud asjaolude kohta komis
jonile, Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt 28. juuniks
2021.
Selle aruande tulemuste põhjal võib Euroopa Pangandusjärelevalve asja
kohasel juhul anda kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16
välja suunised keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskide ühetaolise lisa
mise kohta pädevate asutuste teostatavasse järelevalvealasesse läbivaa
tamis- ja hindamisprotsessi.
▼B
Artikkel 99
Järelevalvealane kontrolliprogramm
1.
Pädevad asutused võtavad vähemalt igal aastal nende järelevalve
alla kuuluvate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kohta vastu järelevalvea
lase kontrolliprogrammi. Kõnealuses programmis võetakse arvesse
artikli 97 kohast järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi.
See sisaldab järgmist:
a) kirjeldus, kuidas pädevad asutused kavatsevad oma ülesandeid täita
ja vahendeid jagada;
b) selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kindlaksmääramine, mille
suhtes kavatsetakse rakendada põhjalikku järelevalvet, ning võetavad
järelevalvealased meetmed, nagu on sätestatud lõikes 3;
c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄, sealhulgas ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
teises liikmesriigis asutatud filiaalide ja tütarettevõtjate äriruumides
toimuva kontrolli kava kooskõlas artiklitega 52, 119 ja 122.
2.
Järelevalvealased
kontrolliprogrammid
►C3 finantsinstitutsioone ◄:

hõlmavad

järgmisi

a) ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, mille artikli 98 lõike 1 punktides a
ja g ja artiklis 100 osutatud stressitestide tulemused või artikli 97
kohase järelevalvealase läbivaatamis- ja hindamisprotsessi tulemus
osutavad märkimisväärsetele riskidele nende jätkuvale majandusli
kule usaldusväärsusele või osutavad käesolevat direktiivi ülevõtvate
siseriiklike sätete ja määruse (EL) nr 575/2013 nõuete eiramisele;
▼M5

__________

▼B
c) muu ►C3 finantsinstitutsioon ◄, mille puhul pädevad asutused
peavad seda vajalikuks.
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3.
Kui artikli 97 alusel peetakse seda asjakohaseks, võetakse vajaduse
korral eelkõige järgmised meetmed:
a) suurendatakse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kohapealsete kontrollide
arvu või sagedust;
b) pädeva asutuse pidev kohalolek ►C3 finantsinstitutsioonis ◄;
c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ täiendav või sagedasem aruandlus;
d) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevus- ja strateegiliste kavade või
äriplaanide täiendav või sagedasem läbivaatamine;
e) teemapõhiselt teatavate selliste riskide kontrollimine, mille realisee
rumine on tõenäoline.
4.
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt järelevalvealase kontrol
liprogrammi vastuvõtmine ei takista vastuvõtva liikmesriigi pädevatel
asutustel juhtumipõhiselt kohapeal kontrollida nende territooriumil
asuvate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ filiaalide tegevust vastavalt
artikli 52 lõikele 3.

Artikkel 100
Järelevalvealane stressitestimine
1.
Pädevad asutused viivad vajaduse korral, kuid vähemalt kord
aastas, läbi järelevalvealased stressitestid nende järelevalve alla kuulu
vates ►C3 finantsinstitutsioonides ◄, et soodustada artikli 97 kohast
läbivaatamise ja hindamise protsessi.
2.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab välja suunised, nagu on
sätestatud määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 16, et tagada, et pädevad
asutused kasutavad iga-aastaste stressitestide tegemisel ühtset
metoodikat.

Artikkel 101
Sisemeetodite kasutamise loa pidev läbivaatamine
1.
Pädevad asutused vaatavad regulaarselt, ent vähemalt iga 3 aasta
järel läbi, kas ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ vastavad sellistele meeto
ditele seatud nõuetele, mille kasutamiseks omavahendite nõuete arvuta
misel kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 III osaga on vaja pädeva
asutuse eelnevat luba. Eriti pööravad nad tähelepanu muutustele
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ majandustegevuses ja kõnealuste meeto
dite rakendamisele uute toodete puhul. Kui tuvastatakse olulised puudu
jäägid riskide hõlmamisel ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ sisemeetodi
abil, tagavad pädevad asutused nimetatud puudujääkide kõrvaldamise
või võtavad asjakohaseid meetmeid nende tagajärgede leevendamiseks,
sealhulgas kehtestades suuremad korrutustegurid või lisakapitalinõuded
või võttes muid asjakohaseid ja tõhusaid meetmeid.
2.
Pädevad asutused vaatavad eelkõige läbi ja hindavad seda, kas
asjaomane ►C3 finantsinstitutsioon ◄ kasutab nimetatud meetodite
puhul hästi väljatöötatud ja ajakohaseid tehnikaid ja tavasid.
3.
Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 366 osutatud arvukad ületa
mised näitavad, et tururiski sisemudel ei ole või ei ole enam piisavalt
täpne, tühistavad pädevad asutused sisemudeli heakskiidu või raken
davad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kõnealust mudelit viivita
mata parandataks.
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4.
Kui ►C3 finantsinstitutsioon ◄ on saanud loa kohaldada
meetodit, mille kasutamiseks omavahendite nõuete arvutamisel koos
kõlas määruse (EL) nr 575/2013 III osaga on vaja pädevate asutuste
eelnevat luba, kuid ei vasta enam selle meetodi rakendamise nõuetele,
nõuavad pädevad asutused, et ►C3 finantsinstitutsioon ◄ tõendab
pädevatele asutustele neid rahuldaval viisil, et nõuetele mittevastavuse
mõju on ebaoluline, kui see on kohaldatav kooskõlas määrusega (EL)
nr 575/2013, või esitab kava, et kiirelt taastada nõuetele vastavus, ning
kehtestab tähtaja selle kava rakendamiseks. Pädevad asutused nõuavad
kõnealuse kava parandamist, kui on ebatõenäoline, et sellega saavuta
takse täielik nõuetele vastavus või kui tähtaeg on ebapiisav. Kui on
ebatõenäoline, et ►C3 finantsinstitutsioon ◄ suudab taastada nõuetele
vastavuse sobiva tähtaja jooksul ning ta ei ole vajaduse korral tõen
danud piisavalt, et nõuetele mittevastavuse mõju on ebaoluline, tühista
takse kõnealuse meetodi kasutamise luba või piiratakse seda nõudeid
järgivate valdkondadega või nende valdkondadega, kus nõuetele
vastavus on saavutatav nõutud tähtajaks.
5.
Selleks et suurendada liidus sisemudelite usaldusväärsuse järjepi
devust, analüüsib Euroopa Pangandusjärelevalve eri ►C3 fina
ntsinstitutsioonide ◄ sisemudeleid, sealhulgas makseviivituse mõiste
rakendamise ühtsust ning seda, kuidas kõnealused ►C3 finan
tsinstitutsioonid ◄ käsitlevad sarnaseid riske või riskipositsioone.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 16 välja suunised, mis sisaldavad sellel analüüsil
põhinevaid võrdlusaluseid.
Pädevad asutused võtavad arvesse seda analüüsi ja neid võrdlusaluseid,
kui nad vaatavad läbi lube, mis nad annavad ►C3 finan
tsinstitutsioonidele ◄ sisemeetodite kasutamiseks.

IV jagu
Järelevalvemeetmed ja -volitused
Artikkel 102
Järelevalvemeetmed
1.
Pädevad asutused nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
võtavad varakult vajalikud meetmed, et lahendada olulised probleemid
järgmiste asjaolude korral:
a) ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei täida käesoleva direktiivi või
määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid;
b) pädevatel asutustel on tõendeid, et ►C3 finantsinstitutsioon ◄
rikub tõenäoliselt järgmise 12 kuu jooksul käesoleva direktiivi või
määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid.
2.
Lõike 1 kohaldamiseks on pädevatel asutustel muu hulgas artiklis
104 osutatud volitused.
▼M5

__________
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Artikkel 104
Järelevalvevolitused
▼M5
1.
Käesoleva direktiivi artikli 97, artikli 98 lõigete 4 ja 5, artikli 101
lõike 4 ja artikli 102 ning määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisel on
pädevatel asutustel vähemalt järgmised volitused:
a) õigus nõuda käesoleva direktiivi artiklis 104a sätestatud tingimustel
►C4 finantsinstitutsioonilt ◄ täiendavaid omavahendeid lisaks
määruses (EL) nr 575/2013 nõutule;
b) õigus nõuda kooskõlas artiklitega 73 ja 74 rakendatud korra, prot
sesside, mehhanismide ja strateegiate tugevdamist;
c) õigus nõuda, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ esitaksid kava käeso
levast direktiivist ja määrusest (EL) nr 575/2013 tulenevatele järele
valvealastele nõuetele vastavuse taastamiseks ja kehtestaksid tähtaja
selle rakendamiseks ning teeksid kavasse parandused seoses kava
ulatuse ja tähtajaga;
d) õigus nõuda, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldaksid kon
kreetset eraldiste moodustamise korda või varade käsitlemist tulene
valt omavahenditele esitatavatest nõuetest;
e) õigus piirata ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ majandustegevust,
operatsioone või võrgustikku või nõuda sellise tegevuse lõpetamist,
mis ülemääraselt ohustab asjaomase ►C4 finantsinstitutsiooni ◄
usaldusväärsust;
f) õigus nõuda ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ tegevuse, toodete ja
süsteemidega seonduvate riskide vähendamist, sealhulgas edasiantud
tegevuses;
g) õigus nõuda, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ piiraksid muutuvtasu
osakaalu kogu puhastulus, juhul kui see muutuvtasu ei ole kooskõlas
tugeva kapitalibaasi säilitamisega;
h) õigus nõuda, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ kasutaksid puhaska
sumit omavahendite tugevdamiseks;
i) õigus piirata või keelata asjaomase ►C4 finantsinstitutsiooni ◄
väljamaksed või intressimaksed aktsionäridele, osanikele või täienda
vate esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide
omanikele, kui keelustamine ei too kaasa ►C4 finan
tsinstitutsiooni ◄ makseviivitust;
j) õigus kehtestada täiendava või sagedasema aruandluse nõuded, seal
hulgas aruandlus omavahendite, likviidsuse ja finantsvõimenduse
kohta;
k) õigus kohaldada konkreetseid likviidsusnõudeid, sealhulgas õigus
piirata varade ja kohustuste lõpptähtaegade lahknevust;
l) õigus nõuda täiendavat avalikustamist.
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2.
Lõike 1 punkti j kohaldamisel võivad pädevad asutused kehtestada
täiendava või sagedasema aruandluse nõuded ►C4 finan
tsinstitutsioonidele ◄ üksnes siis, kui asjaomane nõue on asjakohane
ja proportsionaalne eesmärgiga, mille jaoks teavet küsitakse, ja kui
nõutav teave ei ole dubleeriv.

Artiklite 97–102 kohaldamisel loetakse igasugust lisateavet, mida
võidakse ►C4 finantsinstitutsioonidelt ◄ nõuda, dubleerivaks, kui
sama või sisuliselt sama teavet on pädevale asutusele mõnel muul viisil
juba esitatud või mida võidakse pädevale asutusele esitada.

Pädev asutus ei nõua ►C4 finantsinstitutsioonilt ◄ aruandluses lisa
teabe esitamist, kui ta on selle teabe varasemalt saanud erinevas
vormingus või erineva täpsusega ning kui sellisest erinevast vormingust
või täpsusest hoolimata saab pädev asutus tuletada teabe, millel on
samaväärne kvaliteet ja usaldusväärsus kui teabel, mille oleks saanud
tuletada muul viisil aruandluses esitatud lisateabe põhjal.

__________

Artikkel 104a
Täiendavate omavahendite nõue
1.
Pädevad asutused kohaldavad artikli 104 lõike 1 punktis a
osutatud täiendavate omavahendite nõuet siis, kui nad on artiklite 97
ja 101 kohaste läbivaatamistega tuvastanud, et konkreetne
►C4 finantsinstitutsioon ◄ on ühes järgmistest olukordadest:

a) ►C4 finantsinstitutsioon ◄ on avatud riskidele või riskielementi
dele, mis ei ole hõlmatud või piisavalt hõlmatud, nagu on määrat
letud käesoleva artikli lõikes 2, määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja
VII osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2017/2402 (1) 2. peatükis sätestatud omavahendite nõuetega;

b) ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei vasta käesoleva direktiivi artiklites 73
ja 74 või määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 393 sätestatud nõuetele
ning on vähetõenäoline, et muud järelevalvemeetmed oleksid
piisavad tagamaks, et kõnealuseid nõudeid saab mõistliku aja jooksul
täita;

c) artikli 98 lõikes 4 osutatud kohandusi ei loeta piisavaks, et võimal
dada ►C4 finantsinstitutsioonil ◄ normaalsete turutingimuste
korral müüa või maandada oma riskipositsioone lühikese aja jooksul
ilma olulist kahju kandmata;

d) artikli 101 lõike 4 kohasel hindamisel ilmneb, et lubatud meetodi
kasutamise nõuetele mittevastavus toob tõenäoliselt kaasa ebapii
savad omavahendite nõuded;
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL)
2017/2402, millega kehtestatakse väärtpaberistamise üldnormid ning luuakse
lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise erinormid ning millega
muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ ja 2011/61/EL ning
määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 347, 28.12.2017,
lk 35).
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e) ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei suuda korduvalt saavutada või säili
tada täiendavate omavahendite piisavat taset, et täita kooskõlas
artikli 104b lõikega 3 antud suunis;

f) ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ muu konkreetne olukord, mis pädeva
asutuse arvates põhjustab olulisi järelevalveprobleeme.

Pädevad asutused kohaldavad artikli 104 lõike 1 punktis a osutatud
täiendavate omavahendite nõudeid ainult selleks, et katta
►C4 finantsinstitutsioonide ◄ riskid, mis tulenevad nende tegevusest,
sealhulgas riskid, mis kajastavad teatavate majandus- või turuarengute
mõju konkreetse ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ riskiprofiilile.

2.
Käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaldamisel loetakse riske või
riskielemente sellisteks, mis ei ole määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja
VII osas ja määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud omavahen
dite nõuetega üldse või piisavalt hõlmatud, üksnes siis, kui pädev asutus
käesoleva
direktiivi
artikli
73
esimese
lõigu
kohaselt
►C4 finantsinstitutsioonide ◄ korraldatud hindamisele järgnenud järe
levalvelist hindamist arvesse võttes leiab, et piisavaks peetud kapitali
kogusumma, liigid ja koosseis ületavad määruse (EL) nr 575/2013 III,
IV ja VII osa ja määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ omavahendite nõudeid.

Esimese lõigu kohaldamisel hindavad pädevad asutused konkreetse
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ riskiprofiili arvesse võttes riske, millele
asjaomane ►C4 finantsinstitutsioon ◄ on avatud, sealhulgas:

a) ►C4 finantsinstitutsioonipõhiseid ◄ riske või selliste riskide
elemente, mis on määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja VII osas ja
määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud omavahendite nõuete
kohaldamisalast sõnaselgelt välja arvatud või mida seal ei ole sõna
selgelt käsitletud;

b) ►C4 finantsinstitutsioonipõhiseid ◄ riske või selliste riskide
elemente, mida tõenäoliselt alahinnatakse, olenemata vastavusest
määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja VII osas ja määruse (EL)
2017/2402 2. peatükis sätestatud kohaldatavatele nõuetele.

Niivõrd, kuivõrd riskide või riskielementide suhtes kohaldatakse ülemi
nekukorda või käesolevas direktiivis või määruses (EL) nr 575/2013
sätestatud ajutiselt kohaldatavaid varasemalt kehtinud nõudeid, ei
peeta neid riskideks või selliste riskide elementideks, mida tõenäoliselt
alahinnatakse, olenemata vastavusest määruse (EL) nr 575/2013 III, IV
ja VII osas ja määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud kohalda
tavatele nõuetele.

Esimese lõigu kohaldamisel katab piisavaks peetav kapital kõik riskid
või riskide elemendid, mis on käesoleva lõike teises lõigus sätestatud
hindamise kohaselt tuvastatud olulistena ning mis ei ole hõlmatud või
piisavalt hõlmatud määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja VII osas ja
määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud omavahendite nõuetega.
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Kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevat intressiriski võib lugeda
oluliseks vähemalt artikli 98 lõikes 5 osutatud juhtudel, välja arvatud
juhul, kui pädevad asutused jõuavad läbivaatamise ja hindamise käigus
järeldusele, et ►C4 finantsinstitutsioon ◄ juhib kauplemisportfelliväli
sest tegevusest tulenevat intressiriski asjakohaselt ega ole kõnealusele
riskile ülemäära avatud.

3.
Kui nõutakse täiendavaid omavahendeid, et käsitleda muid riske
kui määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisavalt
hõlmamata ülemäärase finantsvõimenduse risk, määravad pädevad
asutused kindlaks käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaselt nõutava
täiendavate omavahendite taseme, milleks on käesoleva artikli lõike 2
kohaselt piisavaks loetava kapitali ning määruse (EL) nr 575/2013 III ja
IV osas ja määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud asjakohaste
omavahendite nõuete vahe.

Kui nõutakse täiendavaid omavahendeid, et käsitleda määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisavalt hõlmamata ülemää
rase finantsvõimendusega seotud riski, määravad pädevad asutused
kindlaks käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaselt nõutava täiendavate
omavahendite taseme, milleks on käesoleva artikli lõike 2 kohaselt
piisavaks loetava kapitali ning määruse (EL) nr 575/2013 III ja VII
osas sätestatud asjakohaste omavahendite nõuete vahe.

▼C4
4.
Finantsinstitutsioon täidab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt
pädeva asutuse poolt muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse
riski käsitlemiseks kehtestatud täiendavate omavahendite nõude omava
henditega, mis vastavad järgmistele tingimustele:

a) vähemalt kolm neljandikku täiendavate omavahendite nõudest täide
takse esimese taseme omavahenditega;

b) vähemalt kolm neljandikku punktis a osutatud esimese taseme
omavahenditest moodustavad esimese taseme põhiomavahendid.

Finantsinstitutsioon täidab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt pädeva
asutuse poolt ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks kehtes
tatud täiendavate omavahendite nõude esimese taseme omavahenditega.

Erandina esimesest ja teisest lõigust võivad pädevad asutused nõuda, et
finantsinstitutsioon täidaks oma täiendavate omavahendite nõude
suurema osaga esimese taseme omavahenditest või esimese taseme
põhiomavahenditest, kui see on vajalik ja võttes arvesse asjaomase
finantsinstitutsiooni konkreetset olukorda.

▼M5
Pädevate asutuste poolt muude riskide kui ülemäärase finantsvõimen
duse riski käsitlemiseks kehtestatud, käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktis a osutatud täiendavate omavahendite nõude täitmiseks
kasutatud omavahendeid ei kasutata ühegi järgmise nõude täitmiseks:
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a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud omavahendite nõuded;
b) kombineeritud puhvri nõue;
c) käesoleva direktiivi artikli 104b lõikes 3 osutatud täiendavate omava
hendite suunis, kui kõnealune suunis käsitleb muid riske kui ülemää
rase finantsvõimenduse risk.
Pädevate asutuste poolt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1
punktiga d piisavalt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud
riski käsitlemiseks kehtestatud, käesoleva direktiivi artikli 104 lõike 1
punktis a osutatud täiendavate omavahendite nõude täitmiseks kasutatud
omavahendeid ei kasutata ühegi järgmise nõude täitmiseks:
a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktis d sätestatud
omavahendite nõue;
b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 1a osutatud finantsvõi
menduse määra puhvri nõue;
c) käesoleva direktiivi artikli 104b lõikes 3 osutatud täiendavate omava
hendite suunis, kui kõnealune suunis käsitleb ülemäärase finantsvõi
menduse riske.
5.
Pädev asutus põhjendab artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt
täiendavate
omavahendite
nõude
kehtestamise
otsust
igale
►C4 finantsinstitutsioonile ◄ piisavas ulatuses kirjalikult, esitades
vähemalt käesoleva artikli lõigetes 1–4 osutatud elementide hindamise
täieliku ülevaate. Käesoleva artikli lõike 1 punktis e sätestatud juhul
hõlmab põhjendus konkreetsete põhjuste nimetamist, miks täiendavate
omavahendite suunise rakendamist ei peeta enam piisavaks.

Artikkel 104b
Täiendavate omavahendite suunis
1.
Kooskõlas artiklis 73 osutatud strateegiate ja protsessidega kehtes
tavad ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ oma sisemise kapitali omavahen
dite asjakohasel tasemel, mis on piisav, et katta kõik riskid, millele
►C4 finantsinstitutsioon ◄
on
avatud,
ning
tagada,
et
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ omavahenditest saab kompenseerida stres
sistsenaariumitest tuleneva võimaliku kahju, sealhulgas artiklis 100
osutatud järelevalvealase stressitestimise käigus väljaselgitatud kahju.
2.
Pädevad asutused vaatavad iga ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ poolt
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt kehtestatud sisemise kapitali taseme
korrapäraselt läbi osana artiklite 97 ja 101 kohastest läbivaatamistest ja
hindamistest, sealhulgas võttes arvesse artiklis 100 osutatud stressites
tide tulemusi.
Sellise läbivaatamise alusel määravad pädevad asutused iga
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ puhul kindlaks omavahendite üldise
taseme, mida nad peavad piisavaks.
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3.
Pädevad asutused edastavad oma täiendavate omavahendite alase
suunise ►C4 finantsinstitutsioonidele ◄.

Täiendavate omavahendite alane suunis käsitleb omavahendeid, mis
ületavad vastavalt kas määruse (EL) nr 575/2013 III, IV ja VII osaga,
määruse (EL) 2017/2402 2. peatükiga, käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktiga a ja artikli 128 punktiga 6 või määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõikega 1a nõutud omavahendite asjakohast
summat, mida on vaja pädevate asutuste poolt vastavalt käesoleva arti
kli lõikele 2 piisavaks peetava omavahendite üldise taseme
saavutamiseks.

4.
Pädevate asutuste käesoleva artikli lõike 3 kohane suunis täienda
vate omavahendite kohta on ►C4 finantsinstitutsioonipõhine ◄.
Suunis võib hõlmata artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt kehtestatud
täiendavate omavahendite nõuetega käsitletavaid riske ainult niivõrd,
kuivõrd see hõlmab nende riskide aspekte, mis ei ole kõnealuste nõue
tega juba hõlmatud.

5.
Muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemi
seks kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3 esitatud täiendavate omava
hendite suunise täitmiseks kasutatud omavahendeid ei kasutata ühegi
järgmise nõude täitmiseks:

a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud omavahendite nõuded;

b) pädevate asutuste poolt muude riskide kui ülemäärase finantsvõimen
duse riski käsitlemiseks kehtestatud, käesoleva direktiivi artiklis 104a
osutatud nõue ja kombineeritud puhvri nõue.

Ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks käesoleva kooskõlas
artikli lõikega 3 esitatud täiendavate omavahendite suunise täitmiseks
kasutatud omavahendeid ei kasutata selleks, et täita määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktis d sätestatud omavahendite
nõuet, ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks pädevate
asutuste poolt kehtestatud, käesoleva direktiivi artiklis 104a sätestatud
nõuet ja määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 1a osutatud finants
võimenduse määra puhvri nõuet.

6.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄ täidab määruse (EL) nr 575/2013
III, IV ja VII osas ja määruse (EL) 2017/2402 2. peatükis sätestatud
asjakohaseid omavahendite nõudeid, käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktis a osutatud asjakohast täiendavate omavahendite nõuet
ja, kui see on kohaldatav, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 1a
osutatud kombineeritud puhvri nõuet või finantsvõimenduse määra
puhvri nõuet, ei too käesoleva artikli lõikes 3 osutatud suunise täitmata
jätmine kaasa käesoleva direktiivi artiklis 141 või artiklis 141b osutatud
piirangute kehtestamist.
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Artikkel 104c
Koostöö kriisilahendusasutustega
Pädevad asutused teavitavad asjaomaseid kriisilahendusasutusi
►C4 finantsinstitutsioonidele ◄ artikli 104 lõike 1 punkti a kohaselt
kehtestatud täiendavate omavahendite nõudest ning artikli 104b lõike 3
kohasest täiendavate omavahendite alasest suunisest ►C4 finan
tsinstitutsioonidele ◄.
▼B
Artikkel 105
Likviidsuse erinõuded
Et teha vastavalt III jaole korraldatava läbivaatamise ja hindamise
raames kindlaks vajalikud likviidsusnõuded, hindavad pädevad asutused,
kas ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ olemasolevate või võimalike likviid
susriskide katmiseks oleks vaja kehtestada likviidsuse erinõue, võttes
arvesse järgmist:
a) ►C3 finantsinstitutsioonile ◄ eriomane ärimudel;
b) ►C3 finantsinstitutsioonis ◄ kehtestatud kord, protsessid ja mehha
nismid, millele on osutatud II jaos, eelkõige artiklis 86;
c) vastavalt artiklile 97 läbi viidud läbivaatamise ja hindamise tule
mused.
▼M5

__________

▼B
Eelkõige, ilma et see piiraks artikli 67 kohaldamist, peaksid pädevad
asutused kaaluma vajadust kohaldada halduskaristusi või muid haldus
meetmeid, sealhulgas täiendavaid usaldatavusnõuete täitmise tasusid,
mille ulatus on üldjoontes seotud erinevusega ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ tegeliku likviidsuspositsiooni ning liikmesriigi või
liidu tasandil kehtestatud likviidsuse ja stabiilse rahastamise nõuete
vahel.

Artikkel 106
Eriomased avaldamisnõuded
1.
Liikmesriigid
volitavad
pädevaid
►C3 finantsinstitutsioonidelt ◄ järgmist:

asutusi

nõudma

a) määruse (EL) nr 575/2013 VIII lisas osutatud teabe avaldamine
rohkem kui korra aastas ning avaldamise tähtaegade kehtestamine;
b) muude teavitamisvahendite ja -kohtade avaldamiseks kasutamine
peale raamatupidamisaruannete.
2.
Liikmesriigid volitavad pädevaid asutusi nõudma, et emaettevõtjad
avaldavad igal aastal kas täielikult või viidetena vastavale teabele nende
juriidilise struktuuri ja ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ konsolideerimis
grupi üldjuhtimise ning organisatsioonilise ülesehituse kirjelduse vasta
valt artikli 14 lõikele 3, artikli 74 lõikele 1 ja artikli 109 lõikele 2.
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Artikkel 107
Järelevalvealase läbivaatamise, hindamise ja järelevalvemeetmete
ühtsus
1.
Pädevad asutused teavitavad Euroopa Pangandusjärelevalvet järg
misest:
a) kuidas toimib nende läbivaatamise ja hindamise protsess, millele on
osutatud artiklis 97;
b) meetodid, mille alusel on tehtud artiklites 98, 100, 101, 102, 104 ja
105 osutatud otsused protsessi kohta, millele on osutatud punktis a.
Euroopa Pangandusjärelevalve hindab pädevate asutuste esitatud teavet,
et suurendada järelvalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi
ühtsust. Euroopa Pangandusjärelevalve võib nõuda pädevatelt asutustelt
lisateavet, et viia hindamine läbi lähtuvalt proportsionaalsuse põhimõt
test kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 35.
2.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab Euroopa Parlamendile ja
nõukogule igal aastal aru käesoleva peatüki kohaldamise lähendamise
määrast liikmesriikides.
Lähendamise määra suurendamiseks viib Euroopa Pangandusjärelevalve
läbi vastastikuseid eksperdihindamisi vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 30.
3.
Euroopa Pangandusjärelevalve annab välja suunised pädevatele
asutustele kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16, et täien
davalt täpsustada, võttes arvesse ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ suurust
ja ülesehitust, sisemist korraldust ning nende tegevuse laadi, ulatust ja
keerukust, käesoleva artikli lõikes 1 ja artiklis 97 osutatud järelevalvea
lase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning artiklites 76 kuni 87
osutatud riskide liigitamise ja käsitlemise hindamise ühine menetlus ja
metoodika, pöörates eelkõige tähelepanu artiklis 81 sätestatud
kontsentratsiooniriskile.

V jagu
Kohaldamise tasand
Artikkel 108
Kapitali adekvaatsuse hindamise sisemine protseduur
1.
Pädevad asutused tagavad, et iga ►C3 finantsinstitutsioon ◄, mis
ei ole tütarettevõtja liikmesriigis, kus ta on tegevusloa saanud ja kus
tema üle teostatakse järelevalvet, ega emaettevõtja, ja iga
►C3 finantsinstitutsioon ◄, mida ei konsolideerita vastavalt määruse
(EL) nr 575/2013 artiklile 19, peab käesoleva direktiivi artiklis 73 sätes
tatud kohustusi täitma individuaalselt.
Pädevad asutused võivad krediidiasutuse vabastada käesoleva direktiivi
artiklis 73 sätestatud nõuete täitmisest kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikliga 10.
Kui pädevad asutused loobuvad määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 15
sätestatud omavahendite nõuete kohaldamisest konsolideeritud alusel,
kohaldatakse käesoleva direktiivi artiklis 73 sätestatud nõudeid
individuaalselt.
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2.
Pädevad asutused nõuavad, et liikmesriigis emaettevõtjana
tegutsev ►C3 finantsinstitutsioon ◄ peab käesoleva direktiivi artiklis
73 sätestatud nõudeid täitma konsolideeritud alusel määruse (EL)
nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatüki 2. ja 3. jaos ette nähtud ulatuses
ja viisil.
▼M5

__________

▼B
4.
Pädevad asutused nõuavad, et tütarettevõtjana tegutsevad
►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad artiklis 73 sätestatud nõudeid
allkonsolideeritud
alusel,
kui
kõnealustel
►C3 finants
institutsioonidel ◄ või nende emaettevõtjal, kui selleks on finantsvaldu
settevõtja või segafinantsvaldusettevõtja, on kolmandas riigis tütarette
võtjana tegutsev ►C3 finantsinstitutsioon ◄ või finantseerimisasutus
või direktiivi 2002/87/EÜ artikli 2 lõikes 5 määratletud varahaldusette
võtja või tal on sellises ettevõtjas osalus.

Artikkel 109
►C3 Finantsinstitutsioonis ◄ kehtestatud korrad, protsessid ja
mehhanismid
1.
Pädevad asutused nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
täidavad käesoleva peatüki II jaos sätestatud kohustusi individuaalselt,
välja arvatud juhul, kui pädevad asutused kasutavad määruse (EL)
nr 575/2013 artikliga 7 ette nähtud erandit.
▼M5
2.
Pädevad asutused nõuavad, et käesoleva direktiivi kohaldamis
alasse kuuluvad emaettevõtjad ja tütarettevõtjad täidaksid käesoleva
peatüki II jaos sätestatud kohustusi konsolideeritud või allkonsolidee
ritud alusel, et tagada käesoleva peatüki II jaos nõutavate kordade,
protsesside ja mehhanismide järjepidevus ja ühtsus ning suutlikkus
esitada mis tahes andmeid ja teavet, mis on järelevalve eesmärgil vaja
likud. Eelkõige tagavad nad, et emaettevõtjad ja tütarettevõtjad, kelle
suhtes käesolevat direktiivi kohaldatakse, rakendavad nimetatud kordi,
protsesse ja mehhanisme oma (sealhulgas offshore-finantskeskustes
asutatud) tütarettevõtjates, kelle suhtes käesolevat direktiivi ei kohaldata.
Nimetatud korrad, protsessid ja mehhanismid on järjepidevad ja ühtsed
ning kõnealused tütarettevõtjad on võimelised esitama kõiki andmeid ja
teavet, mis on järelevalve eesmärgil vajalikud. Tütarettevõtjad, kes ei
kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, peavad täitma oma sekto
ripõhiseid nõudeid individuaalselt.
3.
Käesoleva peatüki II jaost tulenevaid kohustusi seoses tütarettevõt
jatega, kes ei kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei kohaldata,
kui ELis emaettevõtjana tegutsev ►C4 finantsinstitutsioon ◄ suudab
tõendada pädevatele asutustele, et II jao kohaldamine on ebaseaduslik
selle kolmanda riigi seaduste kohaselt, kus tütarettevõtja on asutatud.
4.
Artiklites 92, 94 ja 95 sätestatud tasustamisnõudeid ei kohaldata
konsolideeritud alusel ühegi järgmise suhtes:
a) liidus asutatud tütarettevõtjad, kui nende suhtes kohaldatakse
konkreetseid tasustamisnõudeid kooskõlas liidu muude õigusak
tidega;
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b) kolmandas riigis asutatud tütarettevõtjad, kui nende suhtes kohalda
taks konkreetseid tasustamisnõudeid kooskõlas liidu muude õigusak
tidega, kui nad oleksid asutatud liidus.

5.
Et hoida ära artiklite 92, 94 ja 95 sätetest kõrvalehoidmist, tagavad
liikmesriigid erandina käesoleva artikli lõikest 4 artiklites 92, 94 ja 95
sätestatud nõuete kohaldamise nende tütarettevõtjate töötajate suhtes,
kelle suhtes ei kohaldata käesolevat direktiivi individuaalselt, kui:

a) tütarettevõtja on kas varahaldusettevõtja või direktiivi 2014/65/EL
I lisa A osa punktides 2, 3, 4, 6 ja 7 loetletud investeerimisteenuseid
osutav ettevõtja ning

b) need töötajad on volitatud täitma ametialaseid ülesandeid, millel on
otsene oluline mõju konsolideerimisgruppi kuuluvate ►C4 finan
tsinstitutsioonide ◄ riskiprofiilile või äritegevusele.

6.
Olenemata käesoleva artikli lõigetest 4 ja 5 võivad liikmesriigid
kohaldada artikleid 92, 94 ja 95 konsolideeritud alusel suurema hulga
tütarettevõtjate ja nende töötajate suhtes.

▼B
Artikkel 110
Läbivaatamine ja hindamine ning järelevalvemeetmed
1.
Pädevad asutused kohaldavad käesoleva peatüki III jaos osutatud
läbivaatamise ja hindamise protsessi ja käesoleva peatüki IV jaos
osutatud järelevalvemeetmeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013
nõuete kohaldamise tasandile, mis on sätestatud nimetatud määruse I
osa II jaotises.

▼M6

__________

▼B
3. PEATÜKK

Konsolideeritud järelevalve
I jagu
Konsolideeritud

järelevalve
põhimõtted

teostamise

▼M6
Artikkel 111
Konsolideeritud järelevalvet tegeva asutuse määramine
1.
Kui emaettevõtja on liikmesriigis või ELis emaettevõtjana tegutsev
krediidiasutus, teeb konsolideeritud järelevalvet see pädev asutus, kes
teeb selles liikmesriigis või ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasu
tuse üle järelevalvet individuaalselt.
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Kui emaettevõtja on liikmesriigis või ELis emaettevõtjana tegutsev
investeerimisühing ning ükski selle tütarettevõtja ei ole krediidiasutus,
teeb konsolideeritud järelevalvet see pädev asutus, kes teeb selles liik
mesriigis või ELis emaettevõtjana tegutseva investeerimisühingu üle
järelevalvet individuaalselt.

Kui emaettevõtja on liikmesriigis või ELis emaettevõtjana tegutsev
investeerimisühing ning vähemalt üks selle tütarettevõtjatest on krediidi
asutus, teeb konsolideeritud järelevalvet krediidiasutuse pädev asutus
või, mitme krediidiasutuse korral, suurima kogubilansi mahuga kredii
diasutuse pädev asutus.

2.
Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu emaettevõtja on liik
mesriigis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, liikmesriigis
emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, ELis emaettevõtjana
tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafi
nantsvaldusettevõtja, teeb konsolideeritud järelevalvet pädev asutus, kes
teeb selle krediidiasutuse või investeerimisühingu üle järelevalvet
individuaalselt.

3.
Kui kahel või rohkemal liidus tegevusloa saanud krediidiasutusel
või investeerimisühingul on sama emaettevõtja, kes on liikmesriigis
emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja, liikmesriigis emaettevõt
jana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, ELis emaettevõtjana tegutsev
finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsval
dusettevõtja, teeb konsolideeritud järelevalvet:

a) krediidiasutuse pädev asutus, kui konsolideerimisgrupis on ainult üks
krediidiasutus;

b) suurima kogubilansi mahuga krediidiasutuse pädev asutus, kui
konsolideerimisgrupis on mitu krediidiasutust või

c) suurima kogubilansi mahuga investeerimisühingu pädev asutus, kui
konsolideerimisgrupis ei ole ühtegi krediidiasutust.

4.
Kui konsolideerimine on nõutav määruse (EL) nr 575/2013
artikli 18 lõike 3 või 6 alusel, teeb konsolideeritud järelevalvet suurima
kogubilansi mahuga krediidiasutuse pädev asutus või, kui konsolideeri
misgrupis ei ole ühtegi krediidiasutust, suurima kogubilansi mahuga
investeerimisühingu pädev asutus.

5.
Erandina lõike 1 kolmandast lõigust, lõike 3 punktist b ja lõikest
4, kui pädev asutus teeb järelevalvet individuaalselt konsolideerimis
grupis rohkem kui ühe krediidiasutuse üle, on konsolideeritud järele
valvet tegev asutus see pädev asutus, kes teeb järelevalvet individuaal
selt konsolideerimisgrupis ühe või mitme krediidiasutuse üle, kui nende
järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste kogubilansi summa on
suurem kui nende krediidiasutuste oma, kelle üle teeb individuaalselt
järelevalvet mis tahes muu pädev asutus.
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Erandina lõike 3 punktist c, kui pädev asutus teeb järelevalvet indivi
duaalselt konsolideerimisgrupis rohkem kui ühe investeerimisühingu
üle, on konsolideeritud järelevalvet tegev asutus see pädev asutus, kes
teeb järelevalvet individuaalselt ühe või mitme investeerimisühingu üle,
kelle kogubilanss kokku on konsolideerimisgrupis kõige suurem.

6.
Teatavatel juhtudel võivad pädevad asutused ühisel kokkuleppel
loobuda lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud kriteeriumidest ja määrata konso
lideeritud järelevalve jaoks mõne muu pädeva asutuse, kui nendes
lõigetes osutatud kriteeriumide kohaldamine ei oleks asjakohane, võttes
arvesse asjaomaseid krediidiasutusi või investeerimisühinguid ning
nende tegevuse suhtelist olulisust asjaomastes liikmesriikides või vaja
dust tagada järelevalve jätkuvus konsolideeritud alusel sama pädeva
asutuse poolt. Sellistel juhtudel on ELis emaettevõtjana tegutseval
finantsinstitutsioonil, ELis emaettevõtjana tegutseval finantsvaldusette
võtjal, ELis emaettevõtjana tegutseval segafinantsvaldusettevõtjal või
suurima kogubilansi mahuga krediidiasutusel või investeerimisühingul
õigus ärakuulamisele enne, kui pädevad asutused võtavad vastu otsuse.

7.
Pädevad asutused teavitavad viivitamata komisjoni ja Euroopa
Pangandusjärelevalvet kõikidest kokkulepetest, mille suhtes kohalda
takse lõiget 6.

▼B
Artikkel 112
►C3

Konsolideeritud
järelevalvet
tegevate
järelevalvetegevuse koordineerimine

asutuste ◄

1.
Lisaks käesoleva direktiivi ja määrusega (EL) nr 575/2013 kehtes
tatud kohustustele täidab ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev
asutus ◄ järgmisi ülesandeid:

a) asjaomase või olulise teabe kogumise ja levitamise koordineerimine
tavatingimustes ja eriolukorras;

b) järelevalve kavandamine ja koordineerimine tavatingimustes koos
töös asjaomaste pädevate asutustega, sealhulgas seoses VII jaotise
3. peatükis nimetatud tegevustega;

c) järelevalve kavandamine ja koordineerimine koostöös asjaomaste
pädevate asutustega ja vajaduse korral EKPSi keskpankadega
valmistumisel eriolukordadeks ja nende kestel, sealhulgas negatiivse
arengu puhul ►C3 finantsinstitutsioonides ◄ või finantsturgudel,
kasutades võimaluse korral olemasolevaid kindlaks määratud sideka
naleid kriisihalduse hõlbustamiseks.

2.
Kui ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ei täida
lõikes 1 osutatud ülesandeid või kui pädevad asutused ei tee
►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutusega ◄ koostööd sellises
ulatuses, mis on nõutav lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks, võib
mis tahes asjaomane pädev asutus teatada sellest olukorrast Euroopa
Pangandusjärelevalvele ja paluda temalt abi määruse (EL)
nr 1093/2010 artikli19 alusel.
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Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti aidata pädevaid asutusi
erimeelsuste korral seoses järelevalve koordineerimisega käesoleva
artikli alusel omal algatusel kooskõlas nimetatud määruse artikli 19
lõike 1 teise lõiguga.
3.
Käesoleva artikli lõike 1 punktis c osutatud järelevalve kavanda
mine ja koordineerimine hõlmab artikli 117 lõike 1 punktis d ja
artikli 117 lõike 4 punktis b osutatud erakorralisi meetmeid, ühishinnan
gute ettevalmistamist, situatsiooniplaanide rakendamist ning teabe edas
tamist üldsusele.
▼M5
Artikkel 113
Ühisotsused ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ usaldatavusnõuete kohta
1.
►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ja ELis emaet
tevõtjana tegutseva ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ või ELis emaettevõt
jana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva
segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest vastutavad
pädevad asutused teevad kõik endast oleneva, et jõuda ühise otsuseni
järgmise suhtes:
a) artiklite
73
ja
97
kohaldamine,
et
teha
kindlaks
►C4 finantsinstitutsioonid ◄ konsolideerimisgrupi konsolideeritud
omavahendite adekvaatsus seoses selle finantsseisundi ja riskiprofii
liga ning omavahendite nõutav tase artikli 104 lõike 1 punkti a
kohaldamisel nii ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ konsolideerimis
grupi iga üksuse suhtes kui ka konsolideeritud alusel;
b) meetmed, millega käsitletakse olulisi küsimusi ja järeldusi seoses
likviidsusjärelevalvega, sealhulgas seoses organisatsioonilise ülesehi
tuse asjakohasuse ja riskide käsitlemisega vastavalt artiklile 86 ning
seoses vajadusega ►C4 finantsinstitutsioonipõhiste ◄ likviidsus
nõuete järele vastavalt artiklile 105;
c) iga täiendavate omavahendite alane suunis, nagu on osutatud
artikli 104b lõikes 3.
2.

Lõikes 1 osutatud ühisele otsusele jõutakse järgmiselt:

a) käesoleva artikli lõike 1 punkti a kohaldamisel nelja kuu jooksul
pärast seda, kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
on artikli 104a kohaselt teistele asjaomastele pädevatele asutustele
esitanud ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ konsolideerimisgrupi riski
hindamise aruande;
b) käesoleva artikli lõike 1 punkti b kohaldamisel nelja kuu jooksul
pärast seda, kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
on esitanud aruande, mis sisaldab ►C4 finantsinstitutsioonide ◄
konsolideerimisgrupi likviidsusriskiprofiili hinnangut vastavalt arti
klitele 86 ja 105;
c) käesoleva artikli lõike 1 punkti c kohaldamisel nelja kuu jooksul
pärast seda, kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
on artikli 104b kohaselt esitanud ►C4 finantsinstitutsioonide ◄
konsolideerimisgrupi riskihindamise aruande.
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Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühises otsuses võetakse nõuetekoha
selt arvesse ka tütarettevõtjate riskihindamist, mille asjaomased pädevad
asutused on teostanud artiklite 73, 97, 104a ja 104b kohaselt.

Lõike 1 punktides a ja b osutatud ühiseid otsuseid põhjendatakse
igakülgselt
ning
need
vormistatakse
dokumentides,
mille
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ edastab ELis emaet
tevõtjana tegutsevale ►C4 finantsinstitutsioonile ◄. Lahkarvamuse
korral konsulteerib ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
mõne teise asjaomase pädeva asutuse taotlusel Euroopa Pangandusjäre
levalvega. ►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ võib
konsulteerida Euroopa Pangandusjärelevalvega omal algatusel.

3.
Kui pädevad asutused ei jõua käesoleva artikli lõikes 2 osutatud
tähtaja jooksul ühise otsuseni, võtab ►C4 konsolideeritud järelevalvet
tegev asutus ◄ pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt kaalunud vastavate
pädevate asutuste poolset tütarettevõtjate riskihindamist, vastu konsoli
deeritud alusel otsuse käesoleva direktiivi artiklite 73, 86 ja 97,
artikli 104 lõike 1 punkti a, artikli 104b ja artikli 105 kohaldamise
kohta. Kui mis tahes asjaomane pädev asutus on käesoleva artikli lõikes 2
osutatud perioodi lõpuks pöördunud kõnealuses küsimuses vastavalt
määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 19 Euroopa Pangandusjärelevalve
poole, lükkab ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ oma
otsuse tegemise edasi ja ootab ära otsuse, mille Euroopa Pangandusjä
relevalve võib kõnealuse määruse artikli 19 lõike 3 kohaselt teha, ning
teeb seejärel oma otsuse kooskõlas Euroopa Pangandusjärelevalve otsu
sega. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ajavahemikke käsitatakse lepi
tusperioodidena määruse (EL) nr 1093/2010 tähenduses. Euroopa
Pangandusjärelevalve teeb otsuse ühe kuu jooksul alates tema poole
pöördumisest. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalvele
pärast neljakuulise tähtaja möödumist ega pärast ühisele otsusele jõud
mist.

ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis
emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana
tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest
vastutavad asjaomased pädevad asutused teevad otsuse käesoleva direk
tiivi artiklite 73, 86 ja 97 ning artikli 104 lõike 1 punkti a, artikli 104b
ja artikli 105 kohaldamise kohta individuaalsel või allkonsolideeritud
alusel pärast seda, kui nad on nõuetekohaselt arvesse võtnud
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutuse ◄ esitatud seisukohti
ja reservatsioone. Kui mõni asjaomane pädev asutus on enne käesoleva
artikli lõikes 2 osutatud tähtaja möödumist pöördunud kõnealuses küsi
muses Euroopa Pangandusjärelevalve poole vastavalt määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklile 19, lükkavad pädevad asutused oma otsuse tege
mise edasi ja ootavad ära otsuse, mille Euroopa Pangandusjärelevalve
teeb kõnealuse määruse artikli 19 lõike 3 kohaselt, ning teevad seejärel
oma otsuse kooskõlas Euroopa Pangandusjärelevalve otsusega. Käesole
va artikli lõikes 2 osutatud ajavahemikke käsitatakse lepitusperioodidena
kõnealuse määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve teeb
otsuse ühe kuu jooksul alates tema poole pöördumisest. Küsimust ei
suunata Euroopa Pangandusjärelevalvele pärast neljakuulise tähtaja
möödumist ega pärast ühisele otsusele jõudmist.

Otsuseid põhjendatakse igakülgselt ning need vormistatakse eraldi doku
mendis ning nendes võetakse arvesse riskihindamist ning muude päde
vate asutuste seisukohti ja reservatsioone, mis esitati lõikes 2 osutatud
tähtaja jooksul. ►C4 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄
edastab dokumendi kõigile asjaomastele pädevatele asutustele ja ELis
emaettevõtjana tegutsevale ►C4 finantsinstitutsioonile ◄.
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Kui konsulteeritakse Euroopa Pangandusjärelevalvega, kaaluvad kõik
pädevad asutused tema nõuannet ning põhjendavad kõiki märkimisväär
seid kõrvalekaldeid sellest.

4.
Lõikes 1 osutatud ühiseid otsuseid ja lõikes 3 osutatud ühise
otsuse puudumise korral pädevate asutuste tehtud otsuseid käsitatakse
määravana ja neid kohaldavad pädevad asutused asjaomastes
liikmesriikides.

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühiseid otsuseid ja ühise otsuse
puudumise korral kooskõlas käesoleva artikli lõikega 3 tehtud otsust
ajakohastatakse igal aastal või erandlike asjaolude korral juhul, kui
ELis emaettevõtjana tegutseva ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ tütarette
võtjate või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja või
ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate
järelevalve eest vastutav pädev asutus esitab ►C4 konsolideeritud järe
levalvet tegevale asutusele ◄ kirjaliku ja täielikult põhjendatud taotluse
ajakohastada otsust artikli 104 lõike 1 punkti a, artikli 104b ja artikli 105
kohaldamise kohta. Sellistel erandlikel asjaoludel võib ajakohastamise
küsimuse lahendada ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegeva
asutuse ◄ ja taotluse esitanud pädeva asutuse vahel kahepoolselt.

5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõu, et tagada ühetaolised tingimused käesolevas artiklis
osutatud ühise otsuse tegemise menetluse kohaldamisel seoses arti
klite 73, 86, 97, artikli 104 lõike 1 punkti a, artikli 104b ja artikli 105
kohaldamisega eesmärgiga hõlbustada ühiste otsuste tegemist.

Euroopa Pangandusjärelevalve esitab selle rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõu komisjonile hiljemalt 1. juuliks 2014.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010
artikliga 15.

▼B
Artikkel 114
Teabenõuded eriolukorras
▼M6
1.
Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18
kirjeldatud olukorras või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete suun
dumustega finantsturgudel ja mis võib ohustada turu likviidsust ja
finantssüsteemi stabiilsust liikmesriigis, kus konsolideerimisgrupi ette
võtjatele on antud tegevusluba või kus on asutatud artiklis 51 osutatud
olulised filiaalid, hoiatab konsolideeritud järelevalvet tegev asutus,
kohaldades käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jagu ja asjako
hasel juhul direktiivi (EL) 2019/2034 IV jaotise 1. peatüki 2. jagu, nii
kiiresti kui võimalik Euroopa Pangandusjärelevalvet ning artikli 58
lõikes 4 ja artiklis 59 osutatud asutusi ning edastab kõik andmed, mis
on olulised nende tööülesannete täitmiseks. Selliseid kohustusi kohalda
takse kõigi pädevate asutuste suhtes.
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▼B
Kui EKPSi keskpank saab teadlikuks esimeses lõigus kirjeldatud olukor
rast, hoiatab ta võimalikult kiiresti artiklis 112 osutatud pädevaid asutusi
ning Euroopa Pangandusjärelevalvet.

Võimaluse korral kasutavad pädev asutus ja artikli 58 lõikes 4 osutatud
asutus olemasolevaid sidekanaleid.

2.
Kui ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeval asutusel ◄ on vaja
teavet, mis on juba antud mõnele teisele pädevale asutusele, peab ta
selle asutusega, kui võimalik, kiiresti ühendust võtma, et ära hoida
topeltaruandlust eri järelevalveasutustele.

Artikkel 115
Kooskõlastus- ja koostöökord
1.
Tõhusa järelevalve hõlbustamiseks ja väljatöötamiseks näevad
►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ja teised pädevad
asutused ette kirjaliku kooskõlastus- ja koostöökorra.

Sellise korra kohaselt võib ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegevale
asutusele ◄ anda lisaülesandeid ning täpsustada otsustamist ja teiste
pädevate asutustega tehtavat koostööd käsitlevaid menetlusi.

2.
►C3 Finantsinstitutsioonina ◄ tegutseva emaettevõtja tütarette
võtjale tegevusloa andnud pädev asutus võib kooskõlas määruse (EL)
nr 1093/2010 artikliga 28 anda vastastikuse kokkuleppe alusel vastutuse
järelevalve eest üle sellele pädevale asutusele, kes on emaettevõtjale
tegevusloa andnud ja teostab tema üle järelevalvet, nii et talle langeb
vastutus teostada järelevalvet tütarettevõtja üle vastavalt käesolevale
direktiivile. Euroopa Pangandusjärelevalvet tuleb teavitada selliste
kokkulepete olemasolust ja sisust. Euroopa Pangandusjärelevalve
edastab selle teabe teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja Euroopa
panganduskomiteele.

▼M5
3.
Kui ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ei ole
ühtlasi pädev asutus liikmesriigis, kus kooskõlas artikliga 21a heaks
kiidu saanud finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja on
asutatud, sõlmitakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kooskõlastusja koostöökord ka selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus on asutatud
emaettevõtja.

▼B
Artikkel 116
Järelevalvekolleegiumid
1.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ moodustab
järelevalvekolleegiumid, et hõlbustada artiklites 112 ja 113 ning
artikli 114 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmist ning tagada vastavalt
käesoleva artikli lõikes 2 esitatud konfidentsiaalsusnõuetele ja liidu
õigusele asjakohane koordineerimine ja koostöö kolmandate riikide as
jaomaste järelevalveasutustega, kui see on asjakohane.
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▼B
Euroopa Pangandusjärelevalve 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 Pangandusjärelevalve vastavalt vajadusele
ning teda käsitatakse pädeva asutusena.
Järelevalvekolleegiumid annavad ►C3 konsolideeritud järelevalvet
tegevale asutusele ◄, Euroopa Pangandusjärelevalvele ja muudele asja
omastele pädevatele asutustele raamistiku järgmiste ülesannete täit
miseks:
a) teabe vahetamine omavahel ja Euroopa Pangandusjärelevalvega
kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 21;
b) asjakohasel juhul vabatahtlikus tööülesannete teiste täita jätmises ja
vabatahtlikus kohustuste delegeerimises kokkuleppimine;
c) artiklis 99 osutatud järelevalvealaste kontrollikavade kindlaksmäära
mine konsolideerimisgrupi riskihindamise põhjal kooskõlas artik
liga 97;
d) järelevalve tõhustamine, eemaldades mittevajalikud järelevalvealased
topeltnõuded, sealhulgas seoses artiklis 114 ja artikli 117 lõikes 3
osutatud teabenõuetega;
e) käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaste usaldata
vusnõuete järjepidev kohaldamine ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
konsolideerimisgrupi kõigi üksuste lõikes, ilma et see piiraks liidu
õiguses sätestatud valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust;
f) artikli 112 lõike 1 punkti c kohaldamine, võttes arvesse muid fooru
meid, mida võidakse kõnealuses valdkonnas luua.
▼M5
1a.
Selleks et hõlbustada käesoleva direktiivi artikli 112 lõikes 1,
artikli 114 lõikes 1 ja artikli 115 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmist,
moodustab ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ järeleval
vekolleegiumid ka juhul, kui kõigi ELis emaettevõtjana tegutsevate
►C4 finantsinstitutsioonide ◄, ELis emaettevõtjana tegutsevate
finantsvaldusettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutsevate segafinants
valdusettevõtjate piiriüleste tütarettevõtjate peakontorid asuvad
kolmandas riigis, tingimusel et nende kolmandate riikide järelevalvea
sutuste suhtes kohaldatakse samasuguseid konfidentsiaalsusnõudeid,
nagu on sätestatud käesoleva direktiivi 1. peatüki II jaos ning, kui see
on asjakohane, direktiivi 2014/65/EL artiklites 76 ja 81.
▼M6
2.
Järelevalvekolleegiumides osalevad pädevad asutused ja Euroopa
Pangandusjärelevalve teevad tihedat koostööd. Käesoleva direktiivi VII
jaotise 1. peatüki II jaos ning asjakohasel juhul direktiivi (EL)
2019/2034 IV jaotise 1. peatüki 2. jaos sätestatud konfidentsiaalsus
nõuded ei takista pädevaid asutusi vahetamast järelevalvekolleegiumides
konfidentsiaalset teavet. Järelevalvekolleegiumide moodustamine ja
toimimine ei mõjuta pädevate asutuste õigusi ja kohustusi vastavalt
käesolevale direktiivile ja määrusele (EL) nr 575/2013.
▼B
3.
Kolleegiumide moodustamine ja toimimine peab põhinema artiklis
115
nimetatud
kirjalikul
korral,
mille
määrab
kindlaks
►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ pärast asjaomaste
pädevate asutustega konsulteerimist.
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▼B
4.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada järelevalvekolleegiumide tegevuse
üldtingimusi.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab need regulatiivsete tehniliste stan
dardite eelnõud komisjonile 31. detsembriks 2014.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 arti
klitega10 kuni 14.
5.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, et täpsustada järelevalvekolleegiumide tegevuse
üldtingimusi.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab need rakenduslike tehniliste stan
dardite eelnõud komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2014.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010
artikliga 15.
▼M6
6.
Järelevalvekolleegiumides võivad osaleda ELis emaettevõtjana
tegutseva finantsinstitutsiooni tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana
tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana
tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest
vastutavad pädevad asutused ning pädevad asutused vastuvõtvas liik
mesriigis, kus on asutatud artiklis 51 osutatud olulised filiaalid, vajaduse
korral EKPSi keskpangad ja kolmandate riikide järelevalveasutused,
kelle suhtes kohaldatakse konfidentsiaalsusnõudeid, mis on kõigi päde
vate asutuste arvates samaväärsed käesoleva direktiivi VII jaotise 1.
peatüki II jao ning vajaduse korral direktiivi (EL) 2019/2034
direktiivi (EL) 2019/xx IV jaotise 1. peatüki 2. jao kohaste nõuetega.
▼M5
Selle liikmesriigi pädev asutus, kus on asutatud kooskõlas artikliga 21a
heakskiidu saanud finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja,
võib osaleda asjaomase järelevalvekolleegiumi tegevuses.
▼B
7.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ juhatab kollee
giumi koosolekuid ja otsustab selle üle, millised pädevad asutused
osalevad mõnel kolleegiumi koosolekul või mõnes tegevuses.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ teavitab eelnevalt
kõiki kolleegiumi liikmeid kõnealuste koosolekute korraldamisest,
peamistest arutatavatest küsimustest ja kaalutavast tegevusest.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ teavitab kõiki kollee
giumi liikmeid täielikult ja õigeaegselt ka kõnealustel koosolekutel
võetud meetmetest või rakendatud meetmetest.
8.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet teostava asutuse ◄ otsuses
võetakse arvesse kavandatava või koordineeritava järelevalvetegevuse
olulisust nende pädevate asutuste jaoks, eelkõige võimalikku mõju
finantssüsteemi stabiilsusele artiklis 7 osutatud asjaomastes liikmesrii
kides ja artikli 51 lõikes 2 osutatud kohustusi.
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▼M6
9.
Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus, kelle suhtes kohalda
takse käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jao ja asjakohasel
juhul direktiivi (EL) 2019/2034 IV jaotise 1. peatüki 2. jao kohaseid
konfidentsiaalsusnõudeid, teavitab Euroopa Pangandusjärelevalvet järe
levalvekolleegiumi tegevusest, muu hulgas eriolukordades, ning edastab
Euroopa Pangandusjärelevalvele kogu teabe, mis on eriti oluline järele
valvealase tegevuse ühtsustamiseks.

▼B
Kui pädevate asutuste vahel esineb erimeelsusi seoses järelevalvekollee
giumide toimimisega, võib mis tahes asjaomane pädev asutus suunata
kõnealuse küsimuse Euroopa Pangandusjärelevalvele ja paluda temalt
abi vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 19.

Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti aidata pädevaid asutusi
erimeelsuste korral seoses järelevalvekolleegiumide toimimisega käes
oleva artikli alusel omal algatusel vastavalt nimetatud määruse artikli 19
lõike 1 teise lõiguga.

Artikkel 117
Koostöökohustused
1.
Pädevad asutused teevad omavahel tihedat kootööd. Nad annavad
üksteisele igasugust teavet, mis on oluline või asjakohane käesolevast
direktiivist ja määrusest (EL) nr 575/2013 tuleneva järelevalvefunkt
siooni täitmiseks. Sellega seoses edastavad pädevad asutused taotluse
korral kogu asjakohase teabe ja omal algatusel kogu olulise teabe.

Pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ja määruse (EL)
nr 575/2013 kohaldamiseks koostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega
kooskõlas määrusega (EL) nr 1093/2010.

Pädevad asutused esitavad Euroopa Pangandusjärelevalvele kogu teabe,
mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale direktii
vile, määrusele (EL) nr 575/2013 ja määrusele (EL) nr 1093/2010 koos
kõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 35.

Esimeses lõigus osutatud teavet loetakse oluliseks, kui see võib oluliselt
mõjutada ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ või finantseerimisasutuse majan
dusliku toimekindluse hindamist mõnes teises liikmesriigis.

Eelkõige
edastavad
ELis
emaettevõtjana
tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ ning ELis emaettevõtjana tegutsevate
finantsvaldusettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutsevate segafinants
valdusettevõtjate kontrolli all olevate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
üle ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegevad asutused ◄ teiste liik
mesriikide pädevatele asutustele, kes teostavad järelevalvet kõnealuste
emaettevõtjate tütarettevõtjate üle, kogu asjakohase teabe. Asjakohase
teabe ulatuse määramiseks võetakse arvesse kõnealuste tütarettevõtjate
olulisust nende liikmesriikide finantssüsteemis.

Esimeses lõigus osutatud oluline teave peab eelkõige hõlmama järgmist:
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a) konsolideerimisgrupi õiguslik vorm ning juhtimisstruktuur, seal
hulgas organisatsiooniline ülesehitus, mis hõlmab kõiki õigusak
tidega reguleeritud üksusi, reguleerimata üksusi, reguleerimata tüta
rettevõtjaid ja konsolideerimisgruppi kuuluvaid olulisi filiaale,
emaettevõtjaid vastavalt artikli 14 lõikele 3, artikli 74 lõikele 1 ja
artikli 109 lõikele 2, samuti konsolideerimisgrupi reguleeritud
üksuste pädevaid asutusi;
b) menetlused konsolideerimisgruppi kuuluvatelt ►C3 finantsin
stitutsioonidelt ◄ teabe kogumiseks ja kõnealuse teabe
kontrollimiseks;
c) sellised negatiivsed arengud konsolideerimisgruppi kuuluvates
►C3 finantsinstitutsioonides ◄ või muudes üksustes, mis võiksid
oluliselt asjaomast ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ mõjutada;
d) olulised karistused ja erakorralised meetmed, mida pädevad asutused
käesoleva direktiivi kohaselt võtavad, sealhulgas omavahendite
erinõude kehtestamine vastavalt artiklile 104 ja piirangute kehtesta
mine täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi kasutamisele
omavahendite nõude arvutamisel vastavalt määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 312 lõikele 2.
2.
Pädevad asutused võivad teatada Euroopa Pangandusjärelevalvele
mis tahes järgmisest olukorrast:
a) pädev asutus ei ole edastanud olulist teavet;
b) koostöötaotlust, eelkõige taotlust asjakohase teabe esitamiseks, ei ole
rahuldatud või sellele ei ole vastatud mõistliku aja jooksul.
Ilma et see piiraks ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaldamist, võib
Euroopa Pangandusjärelevalve toimida kooskõlas talle määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklis 19 antud volitustega.
Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti aidata pädevatel asutustel
arendada järjepideva koostöö tava omal algatusel kooskõlas nimetatud
määruse artikli 19 lõike 1 teise lõiguga.
3.
ELis emaettevõtjana tegutseva ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kont
rolli all olevate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ järelevalve eest vastu
tavad pädevad asutused peavad võimaluse korral võtma ühendust
►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutusega ◄, kui nad
soovivad sellist teavet käesolevas direktiivis ja määruses (EL)
nr 575/2013 sätestatud meetodite rakendamise kohta, mis võib juba
►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutuse ◄ käsutuses olla.
4.
Asjaomased pädevad asutused peavad enne otsuse tegemist
omavahel konsulteerima järgmistes küsimustes, kui kõnealune otsus
on teiste pädevate asutuste järelevalvefunktsiooni seisukohast oluline:
a) konsolideerimisgruppi kuuluvate krediidiasutuste aktsionäride või
osanike koosseisus või organisatsioonilises või juhtimisstruktuuris
tehtavad muudatused, mis nõuavad pädevate asutuste heakskiitu
või luba, ning
b) olulised karistused ja erakorralised meetmed, mida pädevad asutused
võtavad, sealhulgas omavahendite erinõude kehtestamine vastavalt
artiklile 104 ja piirangute kehtestamine täiustatud mõõtmismudelil
põhineva meetodi kasutamisele omavahendite nõude arvutamisel
vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 312 lõikele 2.
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▼B
Punkti b kohaldamisel konsulteeritakse alati ►C3 konsolideeritud järe
levalvet tegeva asutusega ◄.

Pädev asutus võib siiski otsustada mitte konsulteerida teiste pädevate
asutustega kiireloomulistel juhtudel või kui konsulteerimine võiks
kahjustada otsuse tulemuslikkust. Sellisel juhul peab pädev asutus viivi
tamata pärast oma otsuse tegemist teatama sellest teistele pädevatele
asutustele.

▼M5
5.
Pädevad asutused, rahapesu andmebürood ja asutused, kellele on
antud avalikes huvides ülesanne teostada direktiivi (EL) 2015/849
artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 loetletud kohustatud isikute üle järe
levalvet seoses sellega, kas nad järgivad kõnealust direktiivi, teevad oma
vastavate pädevuste piires tihedat koostööd ja annavad üksteisele asja
kohast teavet oma vastavate ülesannete täitmiseks käesoleva direktiivi,
määruse (EL) nr 575/2013 ja direktiivi (EL) 2015/849 alusel, tingimusel
et selline koostöö ja teabevahetus ei kahjusta käimasolevat tõendite
kogumist, uurimist või menetlust kooskõlas selle liikmesriigi
kriminaal- või haldusõigusega, kus asub pädev asutus, rahapesu andme
büroo või asutus, kellele on antud avalikes huvides ülesanne teostada
direktiivi (EL) 2015/849 artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 loetletud
kohustatud isikute üle järelevalvet.

Euroopa Pangandusjärelevalve võib aidata pädevaid asutusi erimeelsuste
korral seoses järelevalve koordineerimisega käesoleva artikli alusel omal
algatusel kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 lõike 1 teise
lõiguga.

6.
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab 1. jaanuariks 2020 koos
kõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 suunised, milles täpsus
tatakse käesoleva artikli lõikes 5 osutatud asutuste vahelise koostöö ja
teabevahetuse viisi, eelkõige seoses piiriüleste konsolideerimisgruppi
dega ja rahapesuvastaste sätete tõsise rikkumise kindlakstegemise
kontekstis.

▼B
Artikkel 118
Teises liikmesriigis asuvat üksust käsitleva teabe kontrollimine
Kui käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisel
soovivad ühe liikmesriigi pädevad asutused erijuhtudel kontrollida
mõnes teises liikmesriigis asuva ►C3 finantsinstitutsiooni ◄, finants
valdusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja, finantseerimisasutuse, abiet
tevõtja, segavaldusettevõtja, segafinantsvaldusettevõtja, artiklis 125
osutatud tütarettevõtja või artikli 119 lõikes 3 osutatud tütarettevõtjaga
seotud teabe nõuetele vastavust, taotlevad nad selle kontrollimist selle
teise liikmesriigi pädevate asutuste poolt. Asutusel, kes on sellise taot
luse saanud, tuleb oma pädevuse piires teabe nõuetele vastavust ise
kontrollida või lubada seda teha taotluse esitanud asutusel, audiitoril
või eksperdil. Taotluse esitanud pädev asutus võib soovi korral kont
rollis osaleda, kui ta ise kontrolli ei tee.
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▼B
II jagu
Finantsvaldusettevõtjad,
segafinantsvaldusettevõtjad ja segavaldusettevõtjad
Artikkel 119
Valdusettevõtjate lisamine konsolideeritud järelevalvesse
▼M5
1.
Kui artiklis 21a ei ole sätestatud teisiti, võtavad liikmesriigid vastu
mis tahes vajalikud meetmed, et võtta finantsvaldusettevõtjad ja segafi
nantsvaldusettevõtjad konsolideeritud järelevalve alla.
▼B
2.
Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 19 sätestatud juhtudel ei
kuulu tütarettevõtjast ►C3 finantsinstitutsioon ◄ konsolideeritud järe
levalve alla, võivad nende liikmesriikide pädevad asutused, kus kõne
alune tütarettevõtja asub, küsida emaettevõtjalt teavet, mis hõlbustaks
nende järelevalvet kõnealuse tütarettevõtja üle.
3.
Liikmesriigid võimaldavad ►C3 konsolideeritud järelevalvet
tegevatele pädevatele asutustele ◄ nõuda selliste krediidiasutuse, inves
teerimisühingu, finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja
tütarettevõtjalt, kes ei ole võetud konsolideeritud järelevalve alla, artiklis
122 osutatud teavet. Sellisel juhul kohaldatakse kõnealuses artiklis sätes
tatud teabe edastamise ja kontrolli korda.

Artikkel 120
Järelevalve segafinantsvaldusettevõtjate üle
1.
Kui segafinantsvaldusettevõtja suhtes kohaldatakse eelkõige riskipõ
hise järelevalve alal käesolevat direktiivi ja direktiivi 2002/87/EÜ samaväär
seid sätteid, võib ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄, olles
konsulteerinud tütarettevõtjate järelevalve eest vastutavate teiste pädevate
asutustega, kohaldada kõnealuse segafinantsvaldusettevõtja suhtes üksnes
direktiivi 2002/87/EÜ.
▼M5
2.
Kui segafinantsvaldusettevõtja suhtes kohaldatakse eelkõige riski
põhise järelevalve alal käesoleva direktiivi ja direktiivi 2009/138/EÜ
alusel samaväärseid sätteid, võib ►C4 konsolideeritud järelevalvet
tegev asutus ◄, olles leppinud kokku kindlustussektoris konsolideeri
misgrupi üle järelevalvet teostava asutusega, kohaldada selle segafi
nantsvaldusettevõtja suhtes üksnes direktiivi sätteid seoses kõige oluli
sema finantssektoriga, nagu on määratletud direktiivi 2002/87/EÜ
artikli 3 lõikes 2.
▼B
3.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ teatab Euroopa
Pangandusjärelevalvele ja Euroopa Kindlustusjärelevalvele lõigete 1 ja 2
alusel tehtud otsustest.
4.
Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustusjärelevalve ja
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötavad määruse (EL) nr 1093/2010,
määruse (EL) nr 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artiklis 54
osutatud ühiskomitee kaudu välja suunised, mille eesmärk on lähendada
järelevalvetavasid, ning kolme aasta jooksul alates suuniste vastuvõtmisest
regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud samal eesmärgil.
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▼B
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed
tehnilised
standardid
kooskõlas
määruste
(EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 artiklitega 10
kuni 14.

Artikkel 121
Juhtide sobivus
Liikmesriigid nõuavad, et finantsvaldusettevõtja või segafinantsvalduset
tevõtja juhtorgani liikmetel oleks nende ülesannete täitmiseks piisavalt
hea maine ning piisavad teadmised, oskused ja kogemused, nagu on
osutatud artikli 91 lõikes 1, võttes arvesse finantsvaldusettevõtjale või
segafinantsvaldusettevõtjale eriomast rolli.

Artikkel 122
Teabenõuded ja kontrollid
1.
Kuni konsolideerimismeetodite edasise kooskõlastamiseni näevad
liikmesriigid ette, et kui ühe või mitme ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ emaet
tevõtja on segavaldusettevõtja, siis kõnealustele ►C3 finan
tsinstitutsioonile ◄ tegevusloa andmise ja nende järelevalve eest vastutavad
pädevad asutused peavad neilt nõudma ►C3 finantsinstitutsioonist ◄ tüta
rettevõtjate üle järelevalve teostamiseks vajaliku teabe esitamist, pöördudes
selleks segavaldusettevõtja ja tema tütarettevõtjate poole kas otseselt või
nimetatud tütarettevõtja kaudu.
2.
Liikmesriigid näevad ette, et pädevad asutused võivad ise või
asutuseväliste inspektorite kaudu kohapeal kontrollida segavaldusette
võtjatelt ja nende tütarettevõtjatelt saadud teabe nõuetelevastavust. Kui
segavaldusettevõtja või mõni tema tütarettevõtjatest on kindlustusandja,
võib kasutada ka artiklis 125 sätestatud korda. Kui segavaldusettevõtja
või mõni tema tütarettevõtjatest asub mõnes teises liikmesriigis kui
selles, kus asub ►C3 finantsinstitutsioonist ◄ tütarettevõtja, tehakse
kohapealset teabe nõuetelevastavuse kontrolli artiklis 118 sätestatud
korras.

Artikkel 123
Järelevalve
1.
Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 575/2013 IV osa kohaldamist,
näevad liikmesriigid ette, et kui ühe või mitme ►C3 fin
antsinstitutsiooni ◄ emaettevõtja on segavaldusettevõtja, teostavad
nende ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ järelevalve eest vastutavad
pädevad asutused üldist järelevalvet ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ ning
segavaldusettevõtja ja tema tütarettevõtjate vaheliste tehingute üle.
2.
Pädevad asutused nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonidel ◄
oleksid piisavad riskijuhtimisprotsessid ja sisekontrollimehhanismid, seal
hulgas nõuetekohased aruannete esitamise ja raamatupidamise protseduurid,
et nõuetekohaselt teha kindlaks, mõõta, jälgida ja kontrollida tehinguid
nende emaettevõtjana tegutseva segavaldusettevõtjaga ja tema tütarettevõt
jatega. Pädevad asutused nõuavad, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
esitaksid aruandeid kõigi nimetatud üksustega toimunud märkimisväärsete
tehingute kohta, millele ei ole osutatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis
394. Pädevad asutused kontrollivad neid protseduure ja märkimisväärseid
tehinguid.
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Artikkel 124
Teabevahetus
1.
Liikmesriigid tagavad, et ei ole mingeid õiguslikke takistusi
konsolideeritud järelevalve alla võetud äriühingute, segavaldusettevõt
jate ja nende tütarettevõtjate või artikli 119 lõikes 3 osutatud tütarette
võtjate omavahelisele teabevahetusele, mis on asjakohane artikli 110 ja
3. peatüki kohase järelevalve teostamiseks.
2.
Kui emaettevõtja ja ükskõik milline tema ►C3 fin
antsinstitutsioonina ◄ tegutsevatest tütarettevõtjatest asuvad eri liikmes
riikides, edastavad iga liikmesriigi pädevad asutused üksteisele vajalikku
teavet konsolideeritud järelevalve teostamiseks või selle hõlbustamiseks.
Kui emaettevõtja asukohaliikmesriigi pädevad asutused ise artiklis 111
sätestatud korras konsolideeritud järelevalvet ei teosta, võivad sellist
järelevalvet teostavad pädevad asutused taotleda, et selle liikmesriigi
pädevad asutused nõuaksid emaettevõtjalt konsolideeritud järelevalve
teostamiseks vajalikku teavet ja edastaksid selle kõnealustele asutustele.
3.
Liikmesriigid lubavad lõikes 2 osutatud teabe vahetamist oma
pädevate asutuste vahel, tingimusel et finantsvaldusettevõtjate, segafi
nantsvaldusettevõtjate, finantseerimisasutuste või abiettevõtjate puhul
ei tähenda teabe kogumine või omamine, et pädevatel asutustel oleks
järelevalve teostamise õigus nende ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ või
ettevõtjate üle eraldi.
Samamoodi lubavad liikmesriigid artiklis 122 osutatud teabe vahetamist
oma pädevate asutuste vahel, tingimusel et teabe kogumine või
omamine ei tähenda, et pädevatel asutustel oleks järelevalve teostamise
õigus segavaldusettevõtja ja tema selliste tütarettevõtjate üle, mis ei ole
krediidiasutused, või selliste tütarettevõtjate üle, millele on osutatud
artikli 119 lõikes 3.

Artikkel 125
Koostöö
1.
Kui ►C3 finantsinstitutsioon ◄, finantsvaldusettevõtja, segafi
nantsvaldusettevõtja või segavaldusettevõtja kontrollib üht või mitut
tütarettevõtjat, mis on kindlustusandjad, või teisi investeerimisteenuseid
osutavaid ettevõtjaid, kes peavad tegevuse alustamiseks taotlema tege
vusluba, teevad pädevad asutused ja asutused, keda riik on volitanud
teostama järelevalvet kindlustusandjate või teiste investeerimisteenuseid
osutavate ettevõtjate üle, tihedat koostööd. Ilma et see piiraks nende
pädevust, annavad kõnealused asutused üksteisele teavet, mis tõenäoli
selt nende ülesannete täitmist lihtsustab ja võimaldab jälgida nende
järelevalve all olevate ettevõtjate tegevust ja üldist finantsseisundit.
▼M5
Kui käesoleva direktiivi artikli 111 alusel on asutus, kes teostab konso
lideeritud järelevalvet konsolideerimisgrupi üle, kuhu kuulub emaette
võtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, muu kui kooskõlas direk
tiivi 2002/87/EÜ artikliga 10 kindlaks määratud koordinaator, teevad
►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ja koordinaator koos
tööd käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisel
konsolideeritud alusel. Tõhusa koostöö hõlbustamiseks ja sisseseadmi
seks näevad ►C4 konsolideeritud järelevalvet tegev asutus ◄ ja koor
dinaator ette kirjaliku kooskõlastus- ja koostöökorra.
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▼M6
2.
Konsolideeritud järelevalve raames saadud teabele ja eriti käesole
vas direktiivis sätestatud pädevate asutuste vahelisele teabevahetusele
kehtivad ametisaladuse hoidmise nõuded, mis krediidiasutuste puhul
on vähemalt võrdsed käesoleva direktiivi artikli 53 lõikes 1 osutatuga
või direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 15 kohaste nõuetega.

▼B
3.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegevad pädevad asutused ◄
koostavad nimekirja määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 11 osutatud
finantsvaldusettevõtjatest või segafinantsvaldusettevõtjatest. Kõnealused
nimekirjad edastatakse teiste liikmesriikide pädevatele asutustele,
Euroopa Pangandusjärelevalvele ja komisjonile.

Artikkel 126
Karistused
Kooskõlas käesoleva jaotise 1. peatüki IV jaoga tagavad liikmesriigid, et
käesoleva peatüki ülevõtmiseks kehtestatud õigus- või haldusnorme
rikkuvate finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja sega
valdusettevõtjate või nende tegelike juhtide suhtes võib rakendada
halduskaristusi või muid haldusmeetmeid, mille eesmärk on lõpetada
tuvastatud rikkumine või kõrvaldada selle põhjused.

Artikkel 127
Kolmandate

riikide

konsolideeritud järelevalve
hindamine

samaväärsuse

1.
Kui sellise ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ suhtes, mille emaettevõtja
on kolmandas riigis asuva peakontoriga ►C3 finantsinstitutsioon ◄ või
finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja, ei kohaldata
konsolideeritud järelevalvet vastavalt artiklile 111, hindavad pädevad
asutused, kas kolmanda riigi järelevalveasutused teostavad
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ suhtes konsolideeritud järelevalvet, mis
on samaväärne käesolevas direktiivis ja määruse (EL) nr 575/2013 I
osa II jaotise 2. peatükis sätestatud põhimõtetest lähtuva järelevalvega.

Hindamise viib läbi emaettevõtja või liidus tegevusloa saanud regulee
ritud üksuse taotluse alusel või omal algatusel pädev asutus, kes teostaks
konsolideeritud järelevalvet, kui kohaldataks lõiget 3. Kõnealune pädev
asutus konsulteerib muude asjaomaste pädevate asutustega.

2.
Komisjon võib nõuda, et Euroopa panganduskomitee annaks üldisi
juhiseid selle kohta, kas on tõenäoline, et kolmandate riikide järeleval
veasutuste konsolideeritud järelevalve korraga on võimalik saavutada
käesolevas peatükis sätestatud konsolideeritud järelevalve eesmärgid
sellise ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ puhul, kelle emaettevõtja peakontor
asub kolmandas riigis. Euroopa panganduskomitee vaatab kõik sellised
juhised läbi ja võtab arvesse muudatusi selliste pädevate asutuste teos
tatava konsolideeritud järelevalve korras. Euroopa Pangandusjärelevalve
aitab komisjoni ja Euroopa panganduskomiteed kõnealuste ülesannete
täitmisel, sealhulgas selle hindamisel, kas juhiseid tuleks ajakohastada.
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▼B
Lõike 1 esimeses lõigus osutatud hindamist läbi viiv pädev asutus võtab
kõiki selliseid juhiseid arvesse. Selleks konsulteerib pädev asutus enne
otsuse tegemist Euroopa Pangandusjärelevalvega.
3.
Sellise samaväärse järelevalve puudumise korral kohaldab liikmes
riik käesoleva direktiivi ja määrust (EL) nr 575/2013
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ suhtes mutatis mutandis põhjal või
lubab oma pädevatel asutustel rakendada muid asjakohaseid järelevalve
meetodeid,
millega
on
võimalik
saavutada
►C3 fin
antsinstitutsioonide ◄ konsolideeritud järelevalve eesmärgid.
►C3 Konsolideeritud järelevalvet tegevad asutused ◄ peavad pärast
konsulteerimist muude asjaomaste pädevate asutustega neis järelevalve
meetodites kokku leppima.
Eelkõige võivad pädevad asutused nõuda liidus asuva peakontoriga
finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja loomist ning kohal
dada konsolideeritud järelevalvet käsitlevaid sätteid kõnealuse finants
valdusettevõtja
või
segafinantsvaldusettevõtja
►C3 finants
institutsioonide ◄ konsolideeritud seisundi suhtes.
Järelevalvemeetodid peavad olema sellised, et nendega saaks saavutada
konsolideeritud järelevalve käesolevas peatükis sätestatud eesmärgid
ning neist tuleb teatada teistele asjaomastele pädevatele asutustele,
Euroopa Pangandusjärelevalvele ja komisjonile.

4. PEATÜKK

Kapitalipuhvrid
I jagu
Puhvrid
Artikkel 128
Mõisted
Käesolevas peatükis kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) „kapitali säilitamise puhver” – omavahendid, mida ►C3 finan
tsinstitutsioon ◄ peab hoidma kooskõlas artikliga 129;
2) „►C3 finantsinstitutsioonipõhine ◄
vastutsükliline
kapitali
puhver” – omavahendid, mida ►C3 finantsinstitutsioon ◄ peab
hoidma kooskõlas artikliga 130;
3) „globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver” – omavahendid,
mille hoidmist nõutakse kooskõlas artikli 131 lõikega 4;
4) „muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver” – omavahendid, mille
hoidmist võidakse nõuda kooskõlas artikli 131 lõikega 5;
5) „süsteemse riski puhver” – omavahendid, mille hoidmist nõutakse
või võidakse nõuda ►C3 finantsinstitutsioonilt ◄ kooskõlas artik
liga 133;
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▼B
6) „kombineeritud puhvri nõue” – kõik esimese taseme põhiomava
hendid, mida nõutakse, et täita kapitali säilitamise puhvri nõue,
millele lisanduvad järgmised, nagu kohaldatav:
a) ►C3 finantsinstitutsioonipõhine ◄
puhver;

vastutsükliline

kapitali

b) globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver;
c) muu süsteemselt olulise ettevõtja puhver;
d) süsteemse riski puhver;
7) „vastutsüklilise puhvri määr” – määr, mida ►C3 finantsins
titutsioonid ◄ peavad kohaldama ►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄
vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks ja mis on kehtestatud
kooskõlas artikliga 136, artikliga 137 või asjakohase kolmanda
riigi asutuse poolt (vastavalt olukorrale);
8) „riigisiseselt
tegevusloa
saanud
►C3 finantsinstitu
tsioon ◄” – ►C3 finantsinstitutsioon ◄, mis on saanud tege
vusloa liikmesriigis, mille vastutsüklilise puhvri määra kehtestamise
eest vastutab teatav määratud asutus;
9) „puhvri alusnäitaja” – puhvri võrdlusmäär, mis arvutatakse vasta
valt artikli 135 lõikele 1.
▼M5
▼C4
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ ei kasuta esimese taseme põhiomavahen
deid, mida säilitatakse käesoleva artikli esimese lõigu punktis 6 osutatud
kombineeritud puhvri, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1
punktides a, b ja c sätestatud nõuete, käesoleva direktiivi artikli 104a
kohaselt muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitle
miseks kehtestatud täiendavate omavahendite nõuete ja käesoleva direk
tiivi artikli 104b lõike 3 alusel muude riskide kui ülemäärase finants
võimenduse riski käsitlemiseks esitatud suunise täitmiseks.
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ ei kasuta esimese taseme põhiomavahen
deid, mida säilitatakse mõne oma kombineeritud puhvri nõude elemendi
täitmiseks, et täita kombineeritud puhvri nõude muid kohaldatavaid
elemente.
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ ei kasuta esimese taseme põhiomavahen
deid, mida säilitatakse käesoleva artikli esimese lõigu punktis 6 osutatud
kombineeritud puhvri nõude täitmiseks, et täita määruse (EL)
nr 575/2013 artiklites 92a ja 92b ning direktiivi 2014/59/EL artikli
tes 45c ja 45d sätestatud nõuete riskipõhiseid komponente.
▼M6

__________
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▼M5
Artikkel 129
Nõue säilitada kapitali säilitamise puhver
1.
Liikmesriigid nõuavad, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ säili
taksid lisaks esimese taseme põhiomavahenditele, mida säilitatakse
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c sätes
tatud omavahendite nõuete täitmiseks, ka esimese taseme põhiomava
henditest koosneva kapitali säilitamise puhvri, mis võrdub 2,5 %-ga
nende koguriskipositsioonist, mis arvutatakse kooskõlas kõnealuse
määruse artikli 92 lõikega 3 individuaalselt ja konsolideeritud alusel,
nagu on kohaldatav kooskõlas kõnealuse määruse I osa II jaotisega.
▼M6

__________

▼M5
5.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei täida käesoleva artikli lõikes 1
sätestatud nõuet täielikult, kohaldatakse tema suhtes artikli 141 lõigetes 2
ja 3 sätestatud väljamaksete piiranguid.

Artikkel 130
Nõue säilitada ►C4 finantsinstitutsioonipõhine ◄ vastutsükliline
kapitalipuhver
1.
Liikmesriigid nõuavad, et ►C4 finantsinstitutsioonid ◄ säili
taksid ►C4 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri,
mis võrdub nende koguriskipositsiooniga, mis arvutatakse vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3 ja korrutatakse vastu
tsükliliste puhvrite määrade kaalutud keskmisega, mis arvutatakse koos
kõlas käesoleva direktiivi artikliga 140 individuaalselt ja konsolideeritud
alusel, nagu on kohaldatav kooskõlas kõnealuse määruse I osa II jaoti
sega. Nimetatud puhver koosneb esimese taseme põhiomavahenditest.
▼M6

__________

▼M5
5.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei täida käesoleva artikli lõikes 1
sätestatud nõuet täielikult, kohaldatakse tema suhtes artikli 141 lõigetes 2
ja 3 sätestatud väljamaksete piiranguid.
▼B
Artikkel 131
Globaalsed süsteemselt olulised ja muud süsteemselt olulised
ettevõtjad
▼M5
▼C4
1.
Liikmesriigid määravad asutuse, kes vastutab selle eest, et määrata
konsolideeritud alusel kindlaks globaalsed süsteemselt olulised ette
võtjad ning vastavalt kas individuaalselt, allkonsolideeritud või konso
lideeritud alusel muud süsteemselt olulised ettevõtjad, kellele on antud
nende jurisdiktsioonis tegevusluba. Kõnealuseks asutuseks on pädev
asutus või määratud asutus. Liikmesriigid võivad määrata rohkem kui
ühe asutuse.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 124
▼C4
Globaalne süsteemselt oluline ettevõtja on üks järgmistest:
a) konsolideerimisgrupp, mida juhib ELis emaettevõtjana tegutsev
►C4 finantsinstitutsioon ◄, ELis emaettevõtjana tegutsev finants
valdusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafinantsvalduset
tevõtja; või
b) ►C4 finantsinstitutsioon ◄, mis ei ole ELis emaettevõtjana tegut
seva ►C4 finantsinstitutsiooni ◄, ELis emaettevõtjana tegutseva
finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinants
valdusettevõtja tütarettevõtja.
Muu süsteemselt oluline ettevõtja võib olla kas ►C4 fin
antsinstitutsioon ◄ või konsolideerimisgrupp, mida juhib ELis emaette
võtjana tegutsev ►C4 finantsinstitutsioon ◄, ELis emaettevõtjana
tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaettevõtjana tegutsev segafi
nantsvaldusettevõtja,
liikmesriigis
emaettevõtjana
tegutsev
►C4 finantsinstitutsioon ◄, liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev
finantsvaldusettevõtja või liikmesriigis emaettevõtjana tegutsev segafi
nantsvaldusettevõtja.
▼B
2.
Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise
metoodika põhineb järgmistel kategooriatel:
a) konsolideerimisgrupi suurus;
b) konsolideerimisgrupi vastastikune seotus finantssüsteemiga;
c) konsolideerimisgrupi osutatavate teenuste või finantsinfrastruktuuri
asendatavus;
d) konsolideerimisgrupi keerukus;
e) konsolideerimisgrupi piiriülene tegevus, sealhulgas liikmesriikideva
heline ning liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline piiriülene tegevus.
Igale kategooriale antakse võrdne kaal ning see koosneb mõõdetavatest
näitajatest.
Metoodika abil antakse igale lõikes 1 osutatud üksusele üldine punkti
summa, mis võimaldab teha kindlaks globaalse süsteemselt olulise ette
võtja ning paigutada ta alakategooriasse, nagu on kirjeldatud lõikes 9.
▼M5
2a.
Globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate täiendav kindlaksmää
ramise metoodika põhineb järgmistel kategooriatel:
a) käesoleva artikli lõike 2 punktides a–d osutatud kategooriad;
b) konsolideerimisgrupi piiriülene tegevus, välja arvatud konsolideeri
misgrupi tegevus osalevates liikmesriikides, nagu on osutatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 806/2014 (1) artik
lis 4.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL)
nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus
►C4 teatavate finantsinstitutsioonide ◄ kriisilahenduseks ühtse kriisilahen
duskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse
määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 225, 30.7.2014, lk 1).
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Igale kategooriale antakse võrdne kaal ning see koosneb mõõdetavatest
näitajatest. Käesoleva lõike esimese lõigu punktis a osutatud kategoo
riate puhul kasutatakse samu näitajaid kui lõike 2 kohaselt kindlaksmää
ratud vastavad näitajad.
Täiendava kindlaksmääramise metoodikaga saadakse täiendav üldine
punktisumma lõikes 1 osutatud iga hinnatud üksuse kohta ning selle
põhjal võivad pädevad või määratud asutused võtta ühe lõike 10 punktis
c osutatud meetmetest.
▼B
3.
Muud süsteemselt olulised ettevõtjad määratakse kindlaks vasta
valt lõikele 1. Süsteemset olulisust hinnatakse vähemalt mis tahes järg
mise kriteeriumi alusel:
a) suurus;
b) olulisus liidu või asjaomase liikmesriigi majanduse seisukohast;
c) piiriülese tegevuse olulisus;
d) sellise ettevõtja või konsolideerimisgrupi vastastikune seotus finants
süsteemiga.
▼M5
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab pärast Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukoguga konsulteerimist hiljemalt 1. jaanuariks 2015 koos
kõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 suunised kriteeriumide
kohta, mille alusel määrata kindlaks käesoleva lõike kohaldamise tingi
mused seoses muude süsteemselt oluliste ettevõtjate hindamisega.
Suunistes võetakse arvesse riigisiseste süsteemselt oluliste ettevõtjate
rahvusvahelist raamistikku ning liidus ja liikmesriigis kehtivaid eripä
rasid.
Pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerimist esitab
Euroopa Pangandusjärelevalve komisjonile 31. detsembriks 2020
aruande muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määrade ülesehituse
ja kalibreerimise asjakohase metoodika kohta.
▼B
4.
Igalt globaalselt süsteemselt oluliselt ettevõtjalt nõutakse konsoli
deeritud alusel globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri hoidmist,
mis vastab alakategooriale, millesse globaalne süsteemselt oluline ette
võtja on paigutatud. Nimetatud puhver koosneb esimese taseme põhio
mavahenditest ning täiendab neid.
▼M5
5.
Pädev asutus või määratud asutus võib nõuda igalt muult süsteem
selt oluliselt ettevõtjalt vastavalt konsolideeritud või allkonsolideeritud
alusel või individuaalselt muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri hoid
mist kuni 3 % ulatuses koguriskipositsioonist, mis arvutatakse vastavalt
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3, võttes arvesse muu
süsteemselt olulise ettevõtja kindlaksmääramise kriteeriumeid. Nime
tatud puhver koosneb esimese taseme põhiomavahenditest.
5a.
Kui komisjon annab selleks käesoleva lõike kolmandas lõigus
osutatud loa, võib pädev asutus või määratud asutus nõuda igalt
muult süsteemselt oluliselt ettevõtjalt vastavalt konsolideeritud või
allkonsolideeritud alusel või individuaalselt muu süsteemselt olulise
ettevõtja puhvri hoidmist rohkem kui 3 % ulatuses koguriskipositsioo
nist, mis arvutatakse vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92
lõikele 3. Nimetatud puhver koosneb esimese taseme põhiomavahendi
test.
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Kuue nädala jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 7 osutatud teate
saamist esitab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu komisjonile arva
muse selle kohta, kas muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvrit peetakse
asjakohaseks. Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti esitada komis
jonile arvamuse puhvri kohta kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010
artikli 34 lõikega 1.
Kolme kuu jooksul pärast Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu poolt
lõikes 7 osutatud teate esitamist komisjonile võtab komisjon, võttes
arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja vajaduse korral
Euroopa Pangandusjärelevalve hinnangut ning juhul, kui ta leiab, et
muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvril ei ole ebaproportsionaalselt
negatiivset mõju teiste liikmesriikide finantssüsteemidele tervikuna või
osaliselt või liidu finantssüsteemile kui tervikule ja see ei kujuta endast
ega tekita takistust siseturu nõuetekohasele toimimisele, vastu õigusakti,
millega antakse pädevale asutusele või määratud asutusele luba kavan
datud meede vastu võtta.
▼B
6.
Pädev asutus või määratud asutus järgib muu süsteemselt olulise
ettevõtja puhvri hoidmise nõudmisel järgmist:
a) muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvril ei tohi olla ebaproportsio
naalselt negatiivset mõju teiste liikmesriikide finantssüsteemidele
tervikuna või osaliselt või liidu finantssüsteemile kui tervikule ja
see ei tohi kujutada endast ega tekitada takistust siseturu toimimisele;
b) pädev asutus või määratud asutus peab muu süsteemselt olulise ette
võtja puhvri vähemalt kord aastas läbi vaatama.
▼M5
7.
Enne muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri kehtestamist või
taaskehtestamist teavitab pädev asutus või määratud asutus Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu üks kuu enne lõikes 5 osutatud otsuse
avaldamist ja kolm kuud enne lõikes 5a osutatud pädeva asutuse või
määratud asutuse otsuse avaldamist. Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu edastab need teated viivitamata komisjonile, Euroopa Pangan
dusjärelevalvele ning asjaomaste liikmesriikide pädevatele ja määratud
asutustele. Nendes teadetes sätestatakse üksikasjalikult:
▼B
a) põhjendust, miks muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvrit peetakse
riskide maandamise seisukohast tõenäoliselt tõhusaks ja
proportsionaalseks;
b) hinnangut muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri poolt siseturule
avaldatavate tõenäoliste positiivsete või negatiivsete mõjude kohta
liikmesriigile kättesaadava teabe põhjal;
c) muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määra, mida liikmesriik
soovib kehtestada.
▼M5
8.
Ilma et see piiraks artikli 133 ja käesoleva artikli lõike 5 kohal
damist, siis juhul, kui muu süsteemselt oluline ettevõtja on sellise
globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise ette
võtja tütarettevõtja, mis on ►C4 finantsinstitutsioon ◄ või konsolidee
rimisgrupp,
mida
juhib
ELis
emaettevõtjana
tegutsev
►C4 finantsinstitutsioon ◄, kelle suhtes kohaldatakse muu süsteemselt
olulise ettevõtja puhvrit konsolideeritud alusel, ei ületa kõnealuse muu
süsteemselt olulise ettevõtja suhtes individuaalselt või allkonsolideeritud
alusel kohaldatav puhver järgmistest väärtustest väiksemat:
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a) konsolideerimisgrupi suhtes konsolideeritud alusel kohaldatava
globaalse süsteemselt olulise ettevõtja või muu süsteemselt olulise
ettevõtja puhvri kõrgema määra ning määruse (EL) nr 575/2013
artikli 92 lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsioonist 1 %
summa; ning
b) 3 % määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 kohaselt arvutatud
koguriskipositsioonist või määr, mida komisjon on lubanud konsoli
deerimisgrupi suhtes konsolideeritud alusel kohaldada kooskõlas
käesoleva artikli lõikega 5a.
9.
Globaalsetel süsteemselt olulistel ettevõtjatel on vähemalt viis
alamkategooriat. Madalaim piir ja alakategooriate vahelised piirid
määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 2 osutatud vastava metoo
dika abil saadud punktide alusel. Kõrvutiasuvaid alakategooriaid piirit
levad punktisummad määratakse kindlaks selgelt ning järgides
süsteemse olulisuse pideva lineaarse suurenemise põhimõtet, mille tule
musena suureneb lineaarselt iga alakategooria vaheline täiendavate
esimese taseme põhiomavahendite nõue, välja arvatud viienda alakate
gooria ja mis tahes lisatava kõrgema alamkategooria puhul. Käesoleva
lõike kohaldamisel tähendab süsteemne olulisus globaalse süsteemselt
olulise ettevõtja probleemide eeldatavat mõju ülemaailmsele finantstu
rule. Madalaimale alakategooriale määratakse globaalse süsteemselt
olulise ettevõtja puhver 1 % koguriskipositsioonist, mis arvutatakse
vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3, ning igale
alakategooriale määratud puhver suureneb vähemalt 0,5 % võrra kogu
riskipositsioonist, mis arvutatakse vastavalt kõnealuse määruse artikli 92
lõikele 3.
10.
Ilma et see piiraks lõigete 1 ja 9 kohaldamist ning kasutades
lõikes 9 osutatud alakategooriaid ja neid piiritlevaid punktisummasid,
võib pädev asutus või määratud asutus usaldusväärse järelevalvealase
otsuse tegemisel:
a) paigutada globaalse süsteemselt olulise ettevõtja madalamast alaka
tegooriast ümber kõrgemasse alakategooriasse;
b) paigutada lõikes 1 osutatud üksuse, mille lõikes 2 osutatud üldine
punktisumma on madalaima alakategooria alampiiri tähistavast punk
tisummast madalam, kõnealusesse madalaimasse alakategooriasse või
kõrgemasse alakategooriasse, määrates selle kindlaks kui globaalse
süsteemselt olulise ettevõtja;
c) võttes arvesse ühtset kriisilahenduskorda, paigutada globaalse
süsteemselt olulise ettevõtja lõikes 2a osutatud täiendava üldise
punktisumma alusel kõrgemast alakategooriast ümber madalamasse
alakategooriasse.
__________
12.
Pädev asutus või määratud asutus teatab Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukogule globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate ning
muude süsteemselt oluliste ettevõtjate nimed ja vastava alakategooria,
millesse iga globaalne süsteemselt oluline ettevõtja on paigutatud. Teade
sisaldab täielikku põhjendust lõike 10 punktide a, b ja c kohaselt järe
levalvealase otsuse tegemise või tegemata jätmise kohta. Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu edastab teated viivitamata komisjonile
ja Euroopa Pangandusjärelevalvele ning avalikustab selliste ettevõtjate
nimed. Pädevad asutused või määratud asutused avalikustavad alakate
gooria, millesse iga globaalne süsteemselt oluline ettevõtja on
paigutatud.
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Pädev asutus või määratud asutus vaatab igal aastal läbi globaalsete
süsteemselt oluliste ettevõtjate ja muude süsteemselt oluliste ettevõtjate
kindlaks määramise ning globaalse süsteemselt olulise ettevõtja paigu
tamise vastavasse alakategooriasse ning teavitab tulemustest asjaomast
süsteemselt olulist ettevõtjat ning Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu, kes edastab need tulemused viivitamata komisjonile ja
Euroopa Pangandusjärelevalvele. Pädev asutus või määratud asutus
avalikustab kindlaksmääratud süsteemselt oluliste ettevõtjate ajakohas
tatud loetelu ning alakategooria, millesse iga kindlaksmääratud
globaalne süsteemselt oluline ettevõtja on paigutatud.
__________
14.
Kui konsolideerimisgrupi suhtes on konsolideeritud alusel kohal
datav globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhver ja muu süsteemselt
olulise ettevõtja puhver, kohaldatakse suuremat puhvrit.
15.
Kui ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ suhtes on kohaldatav koos
kõlas artikliga 133 kehtestatud süsteemse riski puhver, on see puhver
kumuleeruv muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri või globaalse
süsteemselt olulise ettevõtja puhvriga, mida kohaldatakse kooskõlas
käesoleva artikliga.
Kui artikli 133 lõike 10, 11 või 12 kohaldamiseks arvutatud süsteemse
riski puhvri määra ning sama ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ suhtes
kohaldatava muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määra või
globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri määra summa on suurem
kui 5 %, kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 5a sätestatud menetlust.
__________
18.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehni
liste standardite eelnõud, et täpsustada käesoleva artikli kohaldamise
eesmärgil metoodikad, mille kohaselt pädev asutus või määratud asutus
määrab kindlaks ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ või konsolideerimisgrupi,
mida juhib ELis emaettevõtjana tegutsev ►C4 finantsinstitutsioon ◄,
ELis emaettevõtjana tegutsev finantsvaldusettevõtja või ELis emaette
võtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, kui globaalse süsteemselt
olulise ettevõtja ning täpsustab metoodika alakategooriate määratlemi
seks ja globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate paigutamiseks alaka
tegooriatesse nende süsteemse olulisuse alusel, võttes arvesse mis tahes
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardeid.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile 30. juuniks 2014.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu käesoleva lõike esimeses ja teises
lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid määruse (EL)
nr 1093/2010 artiklites 10–14 sätestatud korras.
__________
Artikkel 133
Nõue säilitada süsteemse riski puhver
1.
Iga liikmesriik võib kehtestada esimese taseme põhiomavahendite
süsteemse riski puhvri finantssektori või selle ühe või mitme lüli käes
oleva artikli lõikes 5 nimetatud kõikidele riskipositsioonidele või riski
positsioonide alamrühmale, et ennetada ja maandada makrotasandi usal
datavusnõuetega seotud riske või süsteemseid riske, mis on
määrusega (EL) nr 575/2013 ja käesoleva direktiivi artiklitega 130 ja
131 hõlmamata, finantssüsteemi häire riski korral, millel võivad olla
tõsised negatiivsed tagajärjed finantssüsteemile ja konkreetse liikmes
riigi reaalmajandusele.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 129
▼M5
2.
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad süsteemse riski puhvri
järgmiselt:
X
ri · Ei
BSR ¼ rT · ET þ
i

kus
BSR = süsteemse riski puhver
rT = ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ koguriskipositsiooni suhtes kohalda
tava puhvri määr;
ET = ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ koguriskipositsioon, mis on arvu
tatud kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;
i = indeks, mis tähistab lõikes 5 osutatud riskipositsioonide alamrühma;
ri = riskipositsioonide alamrühma i riskipositsiooni summa suhtes
kohaldatava puhvri määr ning
Ei = ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ riskipositsiooni summa riskiposit
sioonide alamrühma i puhul, mis on arvutatud kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.
3.
Lõike 1 kohaldamisel määravad liikmesriigid asutuse, kes vastutab
süsteemse riski puhvri kehtestamise eest ning ►C4 finants
institutsioonide ◄ nende riskipositsioonide ja nende alamrühmade kind
lakstegemise eest, mille suhtes see puhver on kohaldatav. Kõnealuseks
asutuseks on pädev asutus või määratud asutus.
4.
Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel võib olenevalt asjaoludest
pädev asutus või määratud asutus nõuda, et ►C4 finant
sinstitutsioonid ◄ säilitaksid kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2 arvu
tatud esimese taseme põhiomavahendite süsteemse riski puhvri indivi
duaalselt, konsolideeritud alusel või allkonsolideeritud alusel, nagu on
kohaldatav kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013I osa II jaotisega.
5.

Süsteemse riski puhvrit võib kohaldada järgmise suhtes:

a) kõik riskipositsioonid liikmesriigis, kes kõnealuse puhvri kehtestab;
b) järgmised valdkondlikud riskipositsioonid, mis on võetud liikmes
riigis, kes kõnealuse puhvri kehtestab:
i) kõik jaenõuded füüsiliste isikute vastu, mis on tagatud
elamukinnisvaraga;
ii) kõik nõuded juriidiliste isikute vastu, mis on tagatud ärikinnis
varale seatud hüpoteegiga;
iii) kõik nõuded juriidiliste isikute vastu, välja arvatud need, millele
on osutatud alapunktis ii;
iv) kõik nõuded füüsiliste isikute vastu, välja arvatud need, millele
on osutatud alapunktis i;
c) kõik need riskipositsioonid muudes liikmesriikides, mille suhtes
kohaldatakse lõikeid 12 ja 15;
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d) käesoleva lõike punktis b osutatud valdkondlikud riskipositsioonid,
mis asuvad muudes liikmesriikides, ainult selleks, et võimaldada
muu liikmesriigi kehtestatud puhvri määra tunnustamist kooskõlas
artikliga 134;
e) riskipositsioonid kolmandates riikides;
f) kõigi punktis b määratletud positsioonide alamrühmad.
6.
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab pärast Euroopa Süsteem
sete Riskide Nõukoguga konsulteerimist 30. juuniks 2020 kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 suunised asjaomaste riskiposit
sioonide alamrühmade kohta, mille suhtes pädev asutus või määratud
asutus võib kohaldada süsteemse riski puhvrit kooskõlas käesoleva arti
kli lõike 5 punktiga f.
7.
Süsteemse riski puhvrit kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 5
osutatud kõikide riskipositsioonide või riskipositsioonide alamrühma
suhtes kõikide ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ või nende ühe või
mitme allüksuse puhul, mille osas asjaomase liikmesriigi ametiasutused
on kooskõlas käesoleva direktiiviga pädevad, ning see kehtestatakse
0,5 protsendipunktiliste astmetena või selle väärtuse kordajatena.
►C4 finantsinstitutsioonide ◄ eri allüksustele ja riskipositsioonide eri
alamrühmadele võib kehtestada erinevaid nõudeid. Süsteemse riski
puhver ei käsitle riske, mis on hõlmatud artiklitega 130 ja 131.
8.
Pädev asutus või määratud asutus järgib süsteemse riski puhvri
säilitamise nõudmisel järgmist:
a) süsteemse riski puhvril ei ole ebaproportsionaalselt negatiivset mõju
teiste liikmesriikide finantssüsteemidele tervikuna või osaliselt või
liidu finantssüsteemile kui tervikule ja see ei kujuta endast ega tekita
takistust siseturu nõuetekohasele toimimisele;
b) pädev asutus või määratud asutus vaatab süsteemse riski puhvri
vähemalt iga kahe aasta tagant läbi;
c) süsteemse riski puhvrit ei kasutata artiklitega 130 ja 131 hõlmatud
riskide käsitlemiseks.
9.
Vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus teavitab Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu enne lõikes 13 osutatud otsuse avalda
mist. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu edastab teated viivitamata
komisjonile, Euroopa Pangandusjärelevalvele ning asjaomaste liikmes
riikide pädevatele ja määratud asutustele.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄, mille suhtes on kohaldatav üks või
mitu süsteemse riski puhvri määra, on tütarettevõtja, kelle emaettevõtja
on asutatud teises liikmesriigis, teavitab pädev asutus või määratud
asutus samuti kõnealuse liikmesriigi asutusi.
Kui süsteemse riski puhvri määra kohaldatakse riskipositsioonide suhtes
kolmandates riikides, teavitab vastavalt kas pädev asutus või määratud
asutus samuti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu edastab need teated viivitamata asjaomas
te kolmandate riikide järelevalveasutustele.
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Teadetes sätestatakse üksikasjalikult:

a) makrotasandi või süsteemseid usaldatavusnõuetega seotud riske
liikmesriigis;

b) põhjuseid, miks makrotasandi usaldatavusnõuetega seotud riskide või
süsteemsete riskide ulatus ohustab liikmesriigi finantssüsteemi
stabiilsust, põhjendades süsteemse riski puhvri määra;

c) põhjendust, miks süsteemse riski puhvrit peetakse riskide maanda
mise seisukohast tõenäoliselt tõhusaks ja proportsionaalseks;

d) hinnangut süsteemse riski puhvri poolt siseturule avaldatavate
tõenäoliste positiivsete või negatiivsete mõjude kohta liikmesriigile
kättesaadava teabe põhjal;

e) süsteemse riski puhvri määra või määrasid, mille vastavalt kas pädev
asutus või määratud asutus kavatseb kehtestada, ja riskipositsioone,
mille suhtes sellist määra või selliseid määrasid kohaldatakse, ning
►C4 finantsinstitutsioone ◄, kelle suhtes neid määrasid
kohaldatakse;

f) kui süsteemse riski puhvri määra kohaldatakse kõikide riskipositsioo
nide suhtes, siis põhjendust, miks asutuse arvates ei dubleeri
süsteemse riski puhver artiklis 131 sätestatud muu süsteemselt
olulise ettevõtja puhvri toimimist.

Kui süsteemse riski puhvri määra kehtestamise otsuse tulemusel vara
semalt kehtestatud puhvri määr või määrad vähenevad või jäävad
samaks, järgib vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus ainult
käesolevat lõiget.

10.
Kui lõikes 5 osutatud riskipositsioonide rühmale või riskiposit
sioonide alamrühmale, mille suhtes kohaldatakse ühte või mitut
süsteemse riski puhvrit, süsteemse riski puhvri määra või määrade
kehtestamise või taaskehtestamise tulemuseks ei ole ühegi sellise riski
positsiooni puhul 3 %-st suurem kombineeritud süsteemse riski puhvri
määr, teavitab vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus kooskõlas
lõikega 9 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu üks kuu enne lõikes 13
osutatud otsuse avaldamist.

Käesoleva lõike kohaldamisel ei arvestata teise liikmesriigi poolt koos
kõlas artikliga 134 kehtestatud süsteemse riski puhvri määra tunnusta
mist 3 %-lise ülempiiri hulka.

11.
Kui lõikes 5 osutatud riskipositsioonide rühmale või riskiposit
sioonide alamrühmale, mille suhtes kohaldatakse ühte või mitut
süsteemse riski puhvrit, süsteemse riski puhvri määra või määrade
kehtestamise või taaskehtestamise tulemuseks on mis tahes sellise riski
positsiooni puhul kombineeritud süsteemse riski puhvri määr tasemel
3 % – 5 %, taotleb kõnealuse puhvri kehtestanud liikmesriigi pädev
asutus või määratud asutus lõike 9 kohaselt esitatud teates komisjoni
arvamust. Komisjon esitab oma arvamuse ühe kuu jooksul pärast teate
saamist.
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Kui komisjoni arvamus on negatiivne, järgib kõnealuse süsteemse riski
puhvri kehtestanud liikmesriigi vastavalt kas pädev asutus või määratud
asutus nimetatud arvamust või põhjendab, miks ta seda ei tee.

Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄, mille suhtes on kohaldatav üks või
mitu süsteemse riski puhvri määra, on tütarettevõtja, kelle emaettevõtja
on asutatud teises liikmesriigis, taotleb pädev asutus või määratud
asutus lõike 9 kohaselt esitatud teates komisjoni ja Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukogu soovitust.

Komisjon ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esitavad kumbki
oma soovituse kuue nädala jooksul pärast teate saamist.

Kui tütarettevõtja ja emaettevõtja asutused ei jõua asjaomase
►C4 finantsinstitutsiooni ◄ suhtes kohaldatava süsteemse riski puhvri
määra või määrade suhtes kokkuleppele ning kui nii komisjon kui ka
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on esitanud negatiivse soovi
tuse, võib vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus pöörduda
Euroopa Pangandusjärelevalve poole ja taotleda selle abi kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 19. Otsus kõnealuste riskiposit
sioonide suhtes süsteemse riski puhvri määra või määrade kehtestamise
kohta peatatakse, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve on teinud otsuse.

12.
Kui lõikes 5 osutatud riskipositsioonide rühmale või riskiposit
sioonide alamrühmale, mille suhtes kohaldatakse ühte või mitut
süsteemse riski puhvrit, süsteemse riski puhvri määra või määrade
kehtestamise või taaskehtestamise tulemuseks on mis tahes sellise riski
positsiooni puhul 5 %-st suurem kombineeritud süsteemse riski puhvri
määr, küsib vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus enne
süsteemse riski puhvri rakendamist komisjonilt luba.

Kuue nädala jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 9 osutatud teate
saamist esitab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu komisjonile arva
muse selle kohta, kas süsteemse riski puhvrit peetakse asjakoha
seks. Euroopa Pangandusjärelevalve võib samuti esitada komisjonile
arvamuse kõnealuse süsteemse riski puhvri kohta kooskõlas
määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 34 lõikega 1.

Kolme kuu jooksul pärast lõikes 9 osutatud teate saamist võtab
komisjon, võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja vaja
duse korral Euroopa Pangandusjärelevalve hinnangut ning juhul kui ta
leiab, et süsteemse riski puhvri määral või määradel ei ole ebaproport
sionaalselt negatiivset mõju teiste liikmesriikide finantssüsteemidele
tervikuna või osaliselt või liidu finantssüsteemile kui tervikule ning
see ei kujuta endast ega tekita takistust siseturu nõuetekohasele toimi
misele, vastu õigusakti, millega antakse vastavalt kas pädevale asutusele
või määratud asutusele luba kavandatud meede vastu võtta.

13.
Iga vastavalt kas pädev asutus või määratud asutus teavitab ühe
või mitme süsteemse riski puhvri määra kehtestamisest või taaskehtes
tamisest asjaomasel veebisaidil. Avaldatakse vähemalt järgmine teave:

a) süsteemse riski puhvri määr või määrad;
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b) ►C4 finantsinstitutsioonid ◄, mille suhtes süsteemse riski puhvrit
kohaldatakse;
c) riskipositsioonid, mille suhtes süsteemse riski puhvri määra või
määrasid kohaldatakse;
d) süsteemse riski puhvri määra või määrade kehtestamise või taaskeh
testamise põhjendus;
e) kuupäev, millest alates peavad ►C4 finantsinstitutsioonid ◄
hakkama kehtestatud või taaskehtestatud süsteemse riski puhvrit
kohaldama; ning
f) riikide nimed, milles võetud riskipositsioone tunnustatakse süsteemse
riski puhvris.
Kui selle teabe avaldamine võib ohustada finantssüsteemi stabiilsust,
jäetakse esimese lõigu punktis d nõutav teave avaldamata.
14.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei täida käesoleva artikli lõikes 1
sätestatud nõuet täielikult, kohaldatakse tema suhtes artikli 141 lõigetes 2
ja 3 sätestatud väljamaksete piiranguid.
Kui väljamaksete piirangute kohaldamine ei too asjaomase süsteemse
riski seisukohast kaasa ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ esimese taseme
põhiomavahendite piisavat suurenemist, võivad pädevad asutused võtta
lisameetmeid kooskõlas artikliga 64.
15.
Kui olenevalt asjaoludest pädev asutus või määratud asutus
otsustab kehtestada süsteemse riski puhvri nõude teistes liikmesriikides
võetud riskipositsioonide alusel, kehtestatakse puhvri nõue võrdselt
kõigi liidus võetud riskipositsioonide suhtes, välja arvatud siis, kui
puhvri nõue kehtestatakse selleks, et tunnustada teise liikmesriigi
poolt kehtestatud süsteemse riski puhvri määra kooskõlas artikliga 134.

Artikkel 134
Süsteemse riski puhvri määra tunnustamine
1.
Teised liikmesriigid võivad tunnustada kooskõlas artikliga 133
kehtestatud süsteemse riski puhvri määra ning kohaldada seda määra
riigisiseselt tegevusloa saanud ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ suhtes
kõnealuse puhvri määra kehtestanud liikmesriigis võetud riskipositsioo
nide puhul.
2.
Kui liikmesriigid tunnustavad kooskõlas artikliga 1 süsteemse riski
puhvri määra riigisiseselt tegevusloa saanud ►C4 finants
institutsioonide ◄ puhul, teavitavad nad Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu edastab teated viivi
tamata komisjonile, Euroopa Pangandusjärelevalvele ning selle
süsteemse riski puhvri määra kehtestanud liikmesriigile.
3.
Süsteemse riski puhvri määra tunnustamise kohta otsuse tegemisel
kooskõlas lõikega 1 võtab liikmesriik arvesse kõnealuse määra kehtes
tanud liikmesriigi esitatud teavet kooskõlas artikli 133 lõigetega 9 ja 13.
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4.
Kui liikmesriigid tunnustavad süsteemse riski puhvri määra riigi
siseselt tegevusloa saanud ►C4 finantsinstitutsioonide ◄ puhul, võib
see süsteemse riski puhver olla kumuleeruv kooskõlas artikliga 133
kohaldatava süsteemse riski puhvriga, tingimusel et need puhvrid käsit
levad erinevaid riske. Kui puhvrid käsitlevad samu riske, kohaldatakse
ainult suuremat puhvrit.
5.
Liikmesriik, kes kehtestab süsteemse riski puhvri määra kooskõlas
käesoleva direktiivi artikliga 133, võib paluda Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukogul väljastada ühele või mitmele liikmesriigile, kes
võivad süsteemse riski puhvri määra tunnustada, määruse (EL)
nr 1092/2010 artiklis 16 osutatud soovituse.
▼B
II jagu
Vastutsükliliste

kapitalipuhvrite
ja arvutamine

kehtestamine

Artikkel 135
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu juhised vastutsükliliste
kapitalipuhvrite määrade kehtestamise kohta
1.
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu võib anda määruse (EÜ)
nr 1092/2010 artikli 16 kohastes soovitustes artikli 136 lõike 1 kohastele
liikmesriikide määratud asutustele juhiseid vastutsükliliste kapitalipuhv
rite määrade kehtestamise ja sealhulgas järgmise kohta:
a) põhimõtted, millest määratud asutused saavad vastutsükliliste kapita
lipuhvrite sobivate määrade üle otsustamisel juhinduda ja mis
tagavad, et asutused järgivad usaldusväärset lähenemisviisi asjako
hastele makromajanduslikele tsüklitele ning edendavad usaldus
väärset ja järjepidevat otsuste tegemist kõigis liikmesriikides;
b) üldjuhised seoses järgmisega:
i) laenude suhe sisemajanduse koguprodukti (SKPsse) ja selle
pikaajalisest suundumusest kõrvalekaldumise mõõtmine ja
arvutamine;
ii) artikli 136 lõike 2 kohaste puhvri alusnäitajate arvutamine;
c) juhised selliste muutujate kohta, mis osutavad krediidimahu ülemää
rase kasvu perioodidega seotud süsteemse riski tekkimisele finants
süsteemis – eelkõige laenude suhe SKPsse ja selle kõrvalekaldumine
pikaajalisest suundumusest –, ning muude selliste asjakohaste tegu
rite – sealhulgas majanduse eri sektorites toimuva majandusarengu
käsitlemise – kohta, mis peaksid määratud asutustele andma teavet
artikli 136 kohase vastutsüklilise puhvri sobiva määra üle
otsustamisel;
d) juhised muutujate, sealhulgas kvalitatiivsete kriteeriumide kohta, mis
osutavad, et puhver tuleks säilitada, seda tuleks vähendada või see
tuleks täielikult kaotada.
2.
Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu annab välja lõike 1
kohase soovituse, võtab ta täielikult arvesse liikmesriikidevahelisi erine
vusi ja eelkõige väikese ja avatud majandusega liikmesriikide eripärasid.

02013L0036 — ET — 01.01.2022 — 008.001 — 135
▼B
3.
Kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on esitanud lõike 1
kohase soovituse, vaatab ta selle läbi ja ajakohastab seda vajaduse
korral, võttes arvesse kogemusi käesoleva direktiivi kohaste puhvrite
kehtestamisel või rahvusvaheliselt kokkulepitud tavade muutumist.

Artikkel 136
Vastutsüklilise puhvri määra kehtestamine
1.
Iga liikmesriik määrab riikliku asutuse või organi (edaspidi
„määratud asutus”), kes vastutab vastutsükliliste puhvrite määrade
kehtestamise eest asjaomases liikmesriigis.
2.
Iga määratud asutus arvutab iga kvartali jaoks puhvri alusnäitaja,
mida kasutatakse võrdlusalusena vastutsükliliste puhvrite määrade
kehtestamiseks kooskõlas lõikega 3. Puhvri alusnäitaja kajastab asjako
haselt liikmesriigi krediiditsüklit ja krediidimahu ülemäärse suurenemi
sega seotud riske ning selles võetakse nõuetekohaselt arvesse liikmes
riigi majanduse eripärasid. Puhvri alusnäitaja põhineb laenude ja SKP
suhte kõrvalekaldumisel pikaajalisest suundumusest, võttes muu hulgas
arvesse:
a) krediidimahu kasvu näitajat asjaomases jurisdiktsioonis ja eelkõige
näitajat, mis kajastab muutusi asjaomases liikmesriigis väljastatud
laenude suhtes SKPsse;
b) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu artikli 135 lõike 1 punkti b
kohaselt antud juhiseid.
▼M5
3.
Iga määratud asutus hindab kord kvartalis tsüklilise süsteemse riski
intensiivsust ja vastutsüklilise puhvri määra piisavust oma liikmesriigi
jaoks ning vajaduse korral kehtestab vastutsüklilise puhvri määra või
kohandab seda. Seda tehes võtab iga määratud asutus arvesse:
▼B
a) puhvri alusnäitajat, mis on arvutatud kooskõlas lõikega 2;
b) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu artikli 135 lõike 1 punktide
a, c ja d kohaseid juhiseid ning Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogu soovitusi puhvrimäära kehtestamise kohta;
c) muid muutujaid, mida määratud asutus peab asjakohaseks tsüklilise
süsteemse riski käsitlemisel.
4.
Vastutsüklilise puhvri määr, mida väljendatakse protsendina koos
kõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3 arvutatud koguris
kipositsioonist selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ puhul, kellel on
krediidiriskipositsioone asjaomases liikmeriigis, peab jääma vahemikku
0–2,5 %, kohandatuna 0,25 protsendipunkti või selle kordse suurustesse
astmetesse. Kui see on lõikes 3 osutatud kaalutlustel põhjendatud, võib
määratud asutus kehtestada vastutsüklilise puhvri määra, mis ületab
2,5 % käesoleva direktiivi artikli 140 lõikes 2 sätestatud eesmärgil koos
kõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3 arvutatud
koguriskipositsioonist.
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5.
Kui määratud asutus kehtestab esimest korda vastutsüklilise puhvri
määra, mis on suurem kui null, või kui määratud asutus suurendab seni
kehtinud vastutsüklilise puhvri määra, määrab ta ka kindlaks kuupäeva,
millest alates peavad ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ suurendatud puhvrit
kohaldama ►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitali
puhvri arvutamiseks. Kõnealune kuupäev ei ole hilisem kui 12 kuud
alates kuupäevast, mil suurendatud puhvri kehtestamisest teavitatakse
kooskõlas lõikega 7. Kui see kuupäev on varasem kui 12 kuud alates
suurendatud puhvri kehtestamisest teavitamisest, põhjendatakse sellist
lühemat tähtaega erandlikele asjaoludele tuginedes.

6.
Kui määratud asutus vähendab vastutsüklilise puhvri kehtivat
määra, olenemata sellest, kas seda vähendatakse nullini, määrab ta ka
kindlaks orienteeruva ajavahemiku, mille jooksul puhvri suurendamist ei
eeldata. Kõnealune orienteeruv ajavahemik ei ole siiski määratud
asutuse jaoks siduv.

▼M5
7.
Iga määratud asutus avaldab kord kvartalis oma veebisaidil vähe
malt järgmise teabe:

a) kohaldatav vastutsüklilise puhvri määr;

b) laenude suhe SKPsse ja selle kõrvalekaldumine pikaajalisest
suundumusest;

c) puhvri alusnäitaja, mis on arvutatud kooskõlas lõikega 2;

d) puhvri määra põhjendus;

e) kui puhvri määra suurendatakse, esitatakse kuupäev, millest alates
►C4 finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama suurendatud
puhvri määra ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ vastutsüklilise kapitali
puhvri arvutamiseks;

f) kui punktis e osutatud kuupäev on varasem kui 12 kuud alates
käesoleva lõike kohasest avaldamisest, esitatakse viide erandlikele
asjaoludele, mis põhjendavad lühemat kohaldamistähtaega;

g) kui puhvri määra vähendatakse, esitatakse orienteeruv ajavahemik,
mille jooksul puhvri määra eeldatavalt ei suurendata, koos selle
ajavahemiku põhjendusega.

Määratud asutused võtavad kõik mõistlikud meetmed, et kooskõlastada
kõnealuse avaldamise ajastust.

Määratud asutused teatavad Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule
vastutsüklilise puhvri määra igast muutusest ning esitavad esimese
lõigu punktides a–g osutatud nõutava teabe. Euroopa Süsteemsete
Riskide Nõukogu avaldab oma veebisaidil kõik teavitatud vastutsüklilise
puhvri määrad ja seonduva teabe.
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Artikkel 137
Üle 2,5 % suuruste vastutsüklilise puhvri määrade tunnustamine
1.
Kui määratud asutus kooskõlas artikli 136 lõikega 4 või asjako
hane kolmanda riigi asutus on kehtestanud vastutsüklilise puhvri määra,
mis ületab 2,5 % kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega
3 arvutatud koguriskipositsioonist, võivad teised määratud asutused
tunnustada
riigisiseselt
tegevusloa
saanud
►C3 finantsins
titutsioonide ◄ puhul ►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsükli
lise kapitalipuhvri arvutamise eesmärgil seda puhvri määra.

2.
Kui käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratud asutus tunnustab
puhvri määra, mis ületab 2,5 % kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013
artikli 92 lõikega 3 arvutatud koguriskipositsioonist, teavitab ta oma
veebisaidil sellisest tunnustamisest. Kõnealune teadaanne hõlmab vähe
malt järgmist teavet:

a) kohaldatav vastutsüklilise puhvri määr;

b) liikmesriik või kolmandad riigid, kelle suhtes seda kohaldatakse;

c) kui puhvri määra suurendatakse, esitatakse kuupäev, millest alates
►C3 finantsinstitutsioonid ◄, kes on tegevusloa saanud määratud
asutuse liikmesriigis, peavad kohaldama suurendatud puhvri määra
►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri
arvutamiseks;

d) kui punktis c osutatud kuupäev on varasem kui 12 kuud alates
käesoleva lõike kohasest teadaandest, esitatakse viide erandlikele
asjaoludele, mis põhjendavad lühemat kohaldamistähtaega.

Artikkel 138
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitus kolmanda riigi
vastutsüklilise puhvri määrade kohta
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu võib kooskõlas määruse (EÜ)
nr 1092/2010 artikliga 16 esitada määratud asutustele soovituse, milles
käsitletakse sobivat vastutsüklilise puhvri määra riskipositsioonide puhul
kolmandas riigis, järgmistel juhtudel:

a) asjakohane kolmanda riigi asutus (edaspidi „asjakohane kolmanda
riigi asutus”) ei ole sellise kolmanda riigi jaoks, mille suhtes liidu
ühel või mitmel ►C3 finantsinstitutsioonil ◄ on krediidiriskiposit
sioon, kehtestanud vastutsüklilise puhvri määra ega seda avaldanud;

b) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu leiab, et asjakohase kol
manda riigi asutuse poolt kolmanda riigi jaoks kehtestatud vastutsü
klilise puhvri määr ei ole piisav, et kaitsta liidu
►C3 finantsinstitutsioone ◄ nõuetekohaselt krediidimahu ülemää
rase kasvuga seotud riskide eest kõnealuses kolmandas riigis, või
määratud asutus teavitab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu,
et tema arvates ei ole puhvri määr selleks piisav.
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Artikkel 139
Määratud asutuste otsused kolmanda riigi vastutsüklilise puhvri
määrade kohta
1.
Käesolevat artiklit kohaldatakse olenemata sellest, kas Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu on esitanud määratud asutustele soovi
tuse, nagu on osutatud artiklis 138.

2.
Artikli 138 punktis a osutatud asjaolude korral võivad määratud
asutused kehtestada vastutsüklilise puhvri määra, mida riigisiseselt tege
vusloa saanud ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ peavad kohaldama
►C3
finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri
arvutamiseks.

3.
Kui asjakohane kolmanda riigi asutus on kolmanda riigi jaoks
kehtestanud vastutsüklilise puhvri määra ja selle avaldanud, võib
määratud asutus kehtestada erineva puhvri määra kõnealuse kolmanda
riigi jaoks riigisiseselt tegevusloa saanud ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
puhul ►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri
arvutamise eesmärgil, kui tal on alust arvata, et asjakohase kolmanda
riigi asutuse kehtestatud puhvri määr ei ole piisav, et kaitsta asjaomaseid
►C3 finantsinstitutsioone ◄ kõnealuses riigis krediidimahu ülemäärase
kasvuga seotud riskide eest.

Esimese lõigu kohase pädevuse teostamisel ei kehtesta määratud asutus
vastutsüklilise puhvri määra, mis jääb alla asjakohase kolmanda riigi
asutuse kehtestatud määra, välja arvatud juhul, kui see puhvri määr
ületab 2,5 % kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3
arvutatud koguriskipositsioonist selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
puhul, kellel on krediidiriskipositsioone kõnealuses kolmandas riigis.

Selleks et saavutada ühtsus kolmandate riikide jaoks puhvrite kehtesta
misel, võib Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu anda niisuguste
puhvrite kehtestamiseks soovitusi.

4.
Kui määratud asutus kehtestab kolmanda riigi jaoks kooskõlas
lõikega 2 või 3 sellise vastutsüklilise puhvri määra, millega suurenda
takse kehtivat vastutsüklilise puhvri määra, määrab nimetatud määratud
asutus kindlaks kuupäeva, millest alates peavad riigisiseselt tegevusloa
saanud ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldama seda puhvri määra
►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri arvuta
miseks. Kõnealune kuupäev ei ole hilisem kui 12 kuud alates kuupäe
vast, mil puhvri määra kehtestamisest teavitatakse kooskõlas lõikega 5.
Kui see kuupäev on varasem kui 12 kuud alates puhvri kehtestamisest
teavitamisest, põhjendatakse sellist lühemat tähtaega erandlikele asja
oludele tuginedes.

5.
Määratud asutused avaldavad lõike 2 või 3 kohaselt kolmanda riigi
jaoks kehtestatud vastutsüklilise puhvri määra oma veebisaidil ja lisavad
järgmise teabe:

a) vastutsüklilise puhvri määr ja kolmas riik, mille suhtes seda
kohaldatakse;

b) vastutsüklilise puhvri määra põhjendus;
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c) kui esimest korda kehtestatakse puhvri määr, mis on suurem kui null,
esitatakse kuupäev, millest alates ►C3 finantsinstitutsioonid ◄
peavad kohaldama suurendatud puhvri määra ►C3 finan
tsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri arvutamiseks;

d) kui punktis c osutatud kuupäev on varasem kui 12 kuud alates
käesoleva lõike kohase kehtestatud määra avaldamise kuupäev, esita
takse viide erandlikele asjaoludele, mis põhjendavad lühemat kohal
damistähtaega.

Artikkel 140
►C3 Finantsinstitutsioonipõhiste ◄ vastutsükliliste kapitalipuhvrite
määrade arvutamine
1.
►C3 Finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri
määr koosneb selliste vastutsükliliste puhvrite määrade kaalutud kesk
misest, mida kohaldatakse ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ asjakohaste
krediidiriskipositsioonide asukoha jurisdiktsioonides või mida kohalda
takse käesoleva artikli eesmärgil artikli 139 lõikest 2 või 3 tulenevalt.

Liikmesriigid nõuavad, et esimeses lõigus osutatud kaalutud keskmise
arvutamisel kohaldaksid ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ iga kohaldatava
vastutsüklilise puhvri määra suhtes määruse (EL) nr 575/2013 III osa II
ja IV jaotise kohaseid kõiki krediidiriski omavahendite nõudeid, mis on
seotud asjaomase territooriumi asjakohaste krediidiriskipositsioonidega,
jagatuna krediidiriski omavahendite kogunõudega, mis on seotud kõigi
asjakohaste krediidiriskipositsioonidega.

2.
Kui määratud asutus kehtestab kooskõlas artikli 136 lõikega 4
vastutsüklilise puhvri määra, mis ületab 2,5 % kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3 arvutatud koguriskipo
sitsioonist, tagavad liikmesriigid, et kõnealuse määratud asutuse liikmes
riigis („liikmesriik A”) asuvate asjakohaste krediidiriskipositsioonide
suhtes kohaldatakse järgmisi puhvri määrasid lõike 1 kohase arvutuse
tegemisel ja sealhulgas vajaduse korral selleks, et arvutada asjaomase
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ konsolideeritud kapitali osa:

a) riigisiseselt tegevusloa saanud ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohal
davad puhvri määra, mis ületab 2,5 % koguriskipositsioonist;

b) mõnes teises liikmesriigis tegevusloa saanud ►C3 finants
institutsioonid ◄ kohaldavad vastutsüklilise puhvri määra, mis on
2,5 % koguriskipositsioonist, kui selle liikmesriigi määratud asutus,
kus nad on tegevusloa saanud, ei ole tunnustanud üle 2,5 % suurust
puhvri määra kooskõlas artikli 137 lõikega 1;

c) mõnes teises liikmesriigis tegevusloa saanud ►C3 finants
institutsioonid ◄ kohaldavad vastutsüklilise puhvri määra, mille on
kehtestanud liikmesriigi A määratud asutus, kui selle liikmesriigi
määratud asutus, kus nad on tegevusloa saanud, on tunnustanud
kõnealust puhvri määra kooskõlas artikliga 137.
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3.
Kui asjakohane kolmanda riigi asutus on kolmanda riigi jaoks
kehtestanud vastutsüklilise puhvri määra, mis ületab 2,5 % kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3 arvutatud koguriskipo
sitsioonist, tagavad liikmesriigid, et kolmandas riigis asuvate asjakohaste
krediidiriskipositsioonide suhtes kohaldatakse järgmisi puhvri määrasid
lõike 1 kohase arvutuse tegemisel ja sealhulgas vajaduse korral selleks,
et arvutada asjaomase ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ konsolideeritud
kapitali osa:

a) ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad vastutsüklilise puhvri
määra, mis on 2,5 % koguriskipositsioonist, kui selle liikmesriigi
määratud asutus, kus nad on tegevusloa saanud, ei ole tunnustanud
üle 2,5 % suurust puhvri määra kooskõlas artikli 137 lõikega 1;

b) ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad asjakohase kolmanda riigi
asutuse kehtestatud vastutsüklilise puhvri määra, kui selle liikmes
riigi määratud asutus, kus nad on tegevusloa saanud, on tunnustanud
puhvri määra kooskõlas artikliga 137.

4.
Asjakohased krediidiriskipositsioonid hõlmavad kõiki muid kui
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 112 punktides a kuni f osutatud riski
positsioonide klasse, mille suhtes kohaldatakse:

a) kõnealuse määruse III osa II jaotise kohaseid krediidiriskist tulene
vaid omavahendite nõudeid;

b) kõnealuse määruse III osa IV jaotise 2. peatüki kohaseid eririskist
või kõnealuse määruse III osa IV jaotise 5. peatüki kohaseid täien
davast makseviivituse riskist ja krediidireitingute muutumise riskist
tulenevaid omavahendite nõudeid, kui on tegemist kauplemisportfelli
kuuluvate riskipositsioonidega;

c) kõnealuse määruse III osa II jaotise 5. peatüki kohaseid omavahen
dite nõudeid, kui on tegemist väärtpaberistamise riskipositsiooniga.

5.
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ teevad asjakohaste krediidiriskipo
sitsioonide geograafilise asukoha kindlaks kooskõlas lõike 7 kohaselt
vastu võetud regulatiivsete tehniliste standarditega.

6.

Lõike 1 kohase arvutuse tegemisel:

a) kohaldatakse liikmesriigi jaoks kehtestatud vastutsüklilise puhvri
määra alates kuupäevast, mis on märgitud artikli 136 lõike 7 punkti
e või artikli 137 lõike 2 punkti c kohaselt avaldatud teabes, kui
kõnealuse otsuse eesmärk on puhvri määra suurendamine;

b) punkti c kohaldamisel kohaldatakse kolmanda riigi jaoks kehtestatud
vastutsüklilise puhvri määra 12 kuud pärast seda kuupäeva, mil asja
kohane kolmanda riigi asutus teavitas puhvri määra muutmisest,
hoolimata sellest, kas kõnealune asutus nõuab, et kõnealuses
kolmandas riigis asutatud ►C3 finantsinstitutsioonid ◄ kohaldaksid
muudetud määra lühema ajavahemiku jooksul, kui kõnealuse otsuse
eesmärk on puhvri määra suurendamine;
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c) kui ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ päritoluliikmesriigi määratud
asutus kehtestab vastutsüklilise puhvri määra kolmanda riigi jaoks
kooskõlas artikli 139 lõikega 2 või 3 või tunnustab kolmanda riigi
jaoks kehtestatud puhvri määra artikli 137 kohaselt, kohaldatakse
seda puhvri määra alates kuupäevast, mis on märgitud artikli 139
lõike 5 punkti c või artikli 137 lõike 2 punkti c kohaselt avaldatud
teabes, kui kõnealuse otsuse eesmärk on puhvri määra suurendamine;
d) vastutsüklilise puhvri määra kohaldatakse kohe, kui kõnealuse otsuse
eesmärk on puhvri määra vähendamine.
Punkti b kohaldamisel loetakse kolmanda riigi jaoks kehtestatud vastu
tsüklilise puhvri määr teatatuks kuupäeval, mil asjakohane kolmanda
riigi asutus selle avaldab kooskõlas kohaldatavate siseriiklike
eeskirjadega.
7.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsed tehnilised
standardid, milles täpsustatakse lõike 5 kohaste asjakohaste krediidiris
kipositsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemise meetod.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2014.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regula
tiivsed tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklites 10–14
sätestatud korras.

III jagu
Kapitali säilitamise meetmed
Artikkel 141
Väljamaksete piirangud
▼M5
1.
Kombineeritud puhvri nõuet täitev ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei
tee esimese taseme põhiomavahendeid mõjutavaid väljamakseid, kui
selle tagajärjel väheneksid tema esimese taseme põhiomavahendid
määral, mille puhul kombineeritud puhvri nõue ei ole enam täidetud.
2.
Kombineeritud
puhvri
nõuet
mittetäitev
►C4 finants
institutsioon ◄ arvutab asjaomaste väljamaksete maksimumsumma
kooskõlas lõikega 4 ning teatab selle pädevale asutusele.
Esimese lõigu kohaldamisel ei tohi ►C4 finantsinstitutsioon ◄ enne
asjaomaste väljamaksete maksimumsumma arvutamist teha ühtki järg
mistest toimingutest:
a) teha esimese taseme põhiomavahendeid mõjutavaid väljamakseid;
▼C4
b) võtta kohustust maksta muutuvtasu või teha vabatahtlikke pensioni
makseid või maksta muutuvtasu, kui kohustus maksta võeti ajal, mil
finantsinstitutsioon ei täitnud kombineeritud puhvri nõuet, või
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c) teha väljamakseid täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse
kuuluvatelt instrumentidelt.

3.
Kui ►C4 finantsinstitutsioon ◄ ei täida või ei ületa kombinee
ritud puhvri nõuet, ei tee ►C4 finantsinstitutsioon ◄ väljamakseid
lõike 2 teise lõigu punktides a, b ja c osutatud toimingutega suuremas
summas kui see, mis on lubatud kooskõlas lõikega 4 arvutatud asja
omaste väljamaksete maksimumsummaga.

4.
►C4 Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad asjaomaste väljamaksete
maksimumsumma, korrutades lõike 5 kohaselt arvutatud summa lõike 6
kohaselt kindlaks määratud teguriga. Väljamaksete maksimumsummat
vähendatakse lõike 2 teise lõigu punktides a, b või c osutatud toimin
gutest tuleneva summa võrra.

5.

Kooskõlas lõikega 4 korrutatav summa hõlmab järgmist:

a) vahekasum, mis ei ole lisatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26
lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka ning
millest arvestatakse maha kasumi väljamaksed või maksed, mis tule
nevad käesoleva artikli lõike 2 teise lõigu punktides a, b või c
osutatud toimingutest,

millele liidetakse

b) majandusaasta kasum, mis ei ole lisatud määruse (EL) nr 575/2013
artikli 26 lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka
ning millest arvestatakse maha kasumi väljamaksed või maksed, mis
tulenevad käesoleva artikli lõike 2 teise lõigu punktides a, b või c
osutatud toimingutest,

millest lahutatakse

c) maksusummad, mis kuuluksid tasumisele, kui käesoleva lõike punk
tides a ja b osutatud kasumeid välja ei makstaks.

6.

Tegur määratakse kindlaks järgmiselt:

a) tegur on 0, kui ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ säilitatavad esimese
taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta mõnda
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud omavahendite nõuet ega käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktis a sätestatud muude riskide kui ülemäärase finants
võimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täiendavate omavahendite
nõuet, mis on väljendatud protsendina nimetatud määruse artikli 92
lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad kombinee
ritud puhvri nõude esimesse (see tähendab madalaimasse) kvartiili;
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b) tegur on 0,2, kui ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ säilitatavad esimese
taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta mõnda
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud omavahendite nõuet ega käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktis a sätestatud muude riskide kui ülemäärase finants
võimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täiendavate omavahendite
nõuet, mis on väljendatud protsendina nimetatud määruse artikli 92
lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad kombinee
ritud puhvri nõude teise kvartiili;
c) tegur on 0,4, kui ►C4 finantsinstitutsiooni ◄ säilitatavad esimese
taseme põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud ega käesoleva direktiivi artikli 104 lõike 1 punktis a sätes
tatud muude riskide kui ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitle
miseks mõeldud täiendavate omavahendite nõuet, mis on väljendatud
protsendina nimetatud määruse artikli 92 lõike 3 kohaselt arvutatud
koguriskipositsioonist, jäävad kombineeritud puhvri nõude kolman
dasse kvartiili;
▼C4
d) tegur on 0,6, kui finantsinstitutsiooni säilitatavad esimese taseme
põhiomavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta mõnda
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktides a, b ja c
sätestatud omavahendite nõuet ega käesoleva direktiivi artikli 104
lõike 1 punktis a sätestatud muude riskide kui ülemäärase finants
võimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täiendavate omavahendite
nõuet, mis on väljendatud protsendina nimetatud määruse artikli 92
lõike 3 kohaselt arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad kombinee
ritud puhvri nõude neljandasse (see tähendab kõrgeimasse) kvartiili.
▼M5
Iga kvartiili alam- ja ülempiir arvutatakse kombineeritud puhvri nõude
puhul järgmiselt:
Kvartiili alampiir ¼

Kombineeritud puhvri nõue
· ðQn Ä 1Þ
4

Kvartiili ülempiir ¼

Kombineeritud puhvri nõue
· Qn
4

kus:
Qn on asjaomase kvartiili ordinaalarv.
▼B
7.
Käesoleva artikliga kehtestatud piiranguid kohaldatakse üksnes
selliste maksete suhtes, mille tulemusel esimese taseme põhiomava
hendid või kasum vähenevad ning mille puhul makse peatamine või
maksmatajätmine
ei
kujuta
endast
makseviivitusjuhtu
ega
►C3 finantsinstitutsioon ◄ suhtes kohaldatava pankrotimenetluse
algatamise tingimust.
8.
Kui ►C3 finantsinstitutsioon ◄ ei täida kombineeritud puhvri
nõuet ja kavatseb teha väljamakseid jaotamisele kuuluvast kasumist
või teha lõike 2 teise lõigu punktides a, b ja c osutatud toimingu,
teavitab ta pädevat asutust ja esitab järgmise teabe:
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a) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ säilitatava kapitali summa, mis jaguneb
järgmiselt:
i) esimese taseme põhiomavahendid;
ii) täiendavad esimese taseme omavahendid;
iii) teise taseme omavahendid;
b) vahe- ja majandusaasta kasumi summa;
c) väljamaksete
lõikega 4;

maksimumsumma,

mis

on

arvutatud

kooskõlas

d) jaotamisele kuuluva kasumi summa, mida ta kavatseb jagada järg
miste elementide vahel:
i) dividendimaksed,
ii) aktsiate tagasiost,
iii) väljamaksed täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse
kuuluvatelt instrumentidelt,
iv) muutuvtasu maksmine või vabatahtlike pensionimaksete tege
mine, võttes kas uue maksekohustuse või tehes makse sellise
maksekohustuse alusel, mis võeti ajal, mil ►C3 finan
tsinstitutsioon ◄ ei täitnud kombineeritud puhvri nõuet.
9.
►C3 Finantsinstitutsioonid ◄ säilitavad korra, millega tagatakse,
et jaotatava kasumi summa ja maksimaalne jaotatav summa on täpselt
arvutatud, ning nad on võimelised pädeva asutuse taotlusel tõendama, et
arvutus on täpne.
10.
Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel hõlmavad esimese taseme põhioma
vahendeid mõjutavad väljamaksed järgmist:
a) rahaliste dividendide väljamaksmine;
b) täielikult või osaliselt tasutud boonusaktsiate või määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 26 lõike 1 punktis a osutatud muude kapitaliins
trumentide jaotamine;
c) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ oma aktsiate ja osade või kõnealuse
määruse artikli 26 lõike 1 punktis a osutatud muude kapitaliinstru
mentide tagasivõtmine või -ostmine;
d) kõnealuse määruse artikli 26 lõike 1 punktis a osutatud kapitaliins
trumentidega seoses makstud summade tagasimaksmine;
e) väljamaksed kõnealuse määruse artikli 26 lõike 1 punktides b–e
osutatud kirjetest.
▼M5
Artikkel 141a
Kombineeritud puhvri nõude täitmata jätmine
►C4 Finantsinstitutsioon ◄ loetakse artikli 141 kohaldamisel kombi
neeritud puhvri nõuet mittetäitnuks, kui tema omavahendite kogus ja
kvaliteet ei võimalda kombineeritud puhvri nõudega samal ajal täita
kõiki nõudeid, mis on sätestatud:
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a) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktis a, ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohast muude riskide kui
ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täienda
vate omavahendite nõuet;

b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktis b, ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohast muude riskide kui
ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täienda
vate omavahendite nõuet;

c) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktis c, ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punktis a osutatud muude riskide kui
ülemäärase finantsvõimenduse riski käsitlemiseks mõeldud täienda
vate omavahendite nõuet.

Artikkel 141b
Väljamaksete piirangud finantsvõimenduse määra puhvri nõude
täitmata jätmise korral
1.
Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1a alusel finantsvõi
menduse määra puhvri nõuet täitev krediidiasutus või investeerimisü
hing ei tee esimese taseme omavahendeid mõjutavaid väljamakseid, kui
selle tagajärjel väheneksid tema esimese taseme omavahendid määral,
mille puhul finantsvõimenduse määra puhvri nõue ei ole enam täidetud.

2.
Finantsvõimenduse määra puhvri nõuet mittetäitev krediidiasutus
või investeerimisühing arvutab finantsvõimenduse määraga seotud välja
maksete maksimumsumma kooskõlas lõikega 4 ning teatab selle päde
vale asutusele.

Esimese lõigu kohaldamisel ei tohi krediidiasutus või investeerimisühing
enne asjaomaste väljamaksete maksimumsumma arvutamist teha ühtki
järgmistest toimingutest:

a) teha esimese taseme põhiomavahendeid mõjutavaid väljamakseid;

▼C4
b) võtta kohustust maksta muutuvtasu või teha vabatahtlikke pensioni
makseid või maksta muutuvtasu, kui kohustus maksta võeti ajal, mil
finantsinstitutsioon ei täitnud finantsvõimenduse määra puhvri nõuet,
või

▼M5
c) teha väljamakseid täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse
kuuluvatelt instrumentidelt.

3.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida või ei ületa oma
finantsvõimenduse määra puhvri nõuet, ei tee krediidiasutus või inves
teerimisühing väljamakseid lõike 2 teise lõigu punktides a, b ja c
osutatud toimingutega suuremas summas kui see, mis on lubatud koos
kõlas lõikega 4 arvutatud asjaomaste väljamaksete maksimumsummaga.
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4.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud arvutavad asjaomaste
väljamaksete maksimumsumma, korrutades lõike 5 kohaselt arvutatud
summa lõike 6 kohaselt kindlaks määratud teguriga. Väljamaksete
maksimumsummat vähendatakse lõike 2 teise lõigu punktides a, b või
c osutatud toimingutest tuleneva summa võrra.

5.

Kooskõlas lõikega 4 korrutatav summa hõlmab järgmist:

a) vahekasum, mis ei ole lisatud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26
lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka ning
millest arvestatakse maha mis tahes kasumi väljamaksed või mis
tahes maksed, mis on seotud käesoleva artikli lõike 2 teise lõigu
punktides a, b või c osutatud toimingutega,

millele liidetakse

b) majandusaasta kasum, mis ei ole lisatud määruse (EL) nr 575/2013
artikli 26 lõike 2 kohaselt esimese taseme põhiomavahendite hulka
ning millest arvestatakse maha mis tahes kasumi väljamaksed või
mis tahes maksed, mis on seotud käesoleva artikli lõike 2 teise
lõigu punktides a, b või c osutatud toimingutega,

millest lahutatakse

c) maksusummad, mis kuuluksid tasumisele, kui säilitataks käesoleva
lõike punktides a ja b osutatud elemendid.

6.

Lõikes 4 osutatud tegur määratakse kindlaks järgmiselt:

a) tegur on 0, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu säilitatavad
esimese taseme omavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punkti d ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohaseid nõudeid, kui käsitle
takse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisa
valt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud riski, väljen
datuna protsendina kõnealuse määruse artikli 429 lõike 4 kohaselt
arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad finantsvõimenduse määra
puhvri nõude esimesse (see tähendab madalaimasse) kvartiili;

b) tegur on 0,2, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu säilitatavad
esimese taseme omavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punkti d ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohaseid nõudeid, kui käsitle
takse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisa
valt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud riski, väljen
datuna protsendina kõnealuse määruse artikli 429 lõike 4 kohaselt
arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad finantsvõimenduse määra
puhvri nõude teise kvartiili;
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c) tegur on 0,4, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu säilitatavad
esimese taseme omavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punkti d ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohaseid nõudeid, kui käsitle
takse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisa
valt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud riski, väljen
datuna protsendina kõnealuse määruse artikli 429 lõike 4 kohaselt
arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad finantsvõimenduse määra
puhvri nõude kolmandasse kvartiili;
d) tegur on 0,6, kui krediidiasutuse või investeerimisühingu säilitatavad
esimese taseme omavahendid, mida ei kasutata selleks, et katta
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punkti d ega käesoleva
direktiivi artikli 104 lõike 1 punkti a kohaseid nõudeid, kui käsitle
takse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d piisa
valt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud riski, väljen
datuna protsendina kõnealuse määruse artikli 429 lõike 4 kohaselt
arvutatud koguriskipositsioonist, jäävad finantsvõimenduse määra
puhvri nõude neljandasse (see tähendab kõrgeimasse) kvartiili.
Iga kvartiili alam- ja ülempiir arvutatakse finantsvõimenduse määra
puhvri nõude puhul järgmiselt:

Kvartiili alampiir ¼

Finantsvõimenduse määra puhvri nõue
· ðQn Ä 1Þ
4

Kvartiili ülempiir ¼

Finantsvõimenduse määra puhvri nõue
· Qn
4

kus
Qn on asjaomase kvartiili ordinaalarv.
7.
Käesoleva artikliga kehtestatud piiranguid kohaldatakse üksnes
selliste maksete suhtes, mille tulemusel esimese taseme omavahendid
või kasum vähenevad ning mille puhul makse peatamine või maksmata
jätmine ei kujuta endast kohustuste täitmata jätmist ega krediidiasutuse
või investeerimisühingu suhtes kohaldatava pankrotimenetluse algata
mise tingimust.
8.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida finantsvõimen
duse määra puhvri nõuet ja kavatseb teha väljamakseid jaotamisele
kuuluvast kasumist või teha käesoleva artikli lõike 2 teise lõigu punk
tides a, b ja c osutatud toimingu, teavitab ta pädevat asutust ja esitab
artikli 141 lõikes 8 loetletud teabe, välja arvatud selle punkti a alapunk
tis iii osutatud teabe ning kooskõlas käesoleva artikli lõikega 4 arvu
tatud väljamaksete maksimumsumma.
9.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud säilitavad korra, millega
tagatakse, et jaotamisele kuuluva kasumi summa ja väljamaksete maksi
mumsumma on täpselt arvutatud, ning nad on võimelised pädeva
asutuse taotluse korral tõendama arvutuse täpsust.
10.
Käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaldamisel hõlmab esimese
taseme kapitali mõjutav väljamakse punkte, mis on loetletud artikli 141
lõikes 10.
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Artikkel 141c
Finantsvõimenduse määra puhvri nõude täitmata jätmine
Krediidiasutus või investeerimisühing loetakse käesoleva direktiivi
artikli 141b kohaldamisel finantsvõimenduse määra puhvri nõuet mitte
täitnuks, kui tal ei ole esimese taseme omavahendeid summas, mida on
vaja, et samal ajal täita määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 1a
sätestatud nõuet ning kõnealuse määruse artikli 92 lõike 1 punktis d ja
käesoleva direktiivi artikli 104 lõike 1 punktis a sätestatud nõuet, kui
käsitletakse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 1 punktiga d
piisavalt hõlmamata ülemäärase finantsvõimendusega seotud riski.

▼B
Artikkel 142
Kapitali säilitamise kava
▼M5
1.
Kui krediidiasutus või investeerimisühing ei täida oma kombinee
ritud puhvri nõuet või, kui see on kohaldatav, oma finantsvõimenduse
määra puhvri nõuet, koostab ta kapitali säilitamise kava ja esitab selle
pädevale asutusele hiljemalt viis tööpäeva pärast seda, kui ta tegi kind
laks, et ta ei täida kõnealust nõuet, välja arvatud juhul, kui pädev asutus
lubab pikemat, kuni kümnepäevalist viivitust.

▼C2
Pädevad asutused annavad sellise loa üksnes ►C3 finan
tsinstitutsiooni ◄ konkreetsele olukorrale tuginedes ning võttes arvesse
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse ulatust ja keerukust.

▼B
2.

Kapitali säilitamise kava sisaldab järgmist:

a) tulude ja kulude hinnangud ja bilansi prognoos;

b) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kapitali suhtarvude suurendamise
meetmed;

c) kava ja ajakava omavahendite suurendamiseks, et täita kombinee
ritud puhvri nõue täiel määral;

d) mis tahes teave, mida pädev asutus peab vajalikuks, et viia läbi lõike
3 kohane hindamine.

3.
Pädev asutus hindab kapitali säilitamise kava ja kinnitab selle
üksnes siis, kui ta leiab, et kava aitaks rakendamise korral mõistlikult
eeldades säilitada või luua piisav kapital, mis võimaldaks asjaomasel
►C3 finantsinstitutsioonil ◄ täita kombineeritud puhvri nõue pädeva
asutuse arvates sobiva ajavahemiku jooksul.

4.
Kui pädev asutus ei kinnita kapitali säilitamise kava kooskõlas
lõikega 3, võtab ta ühe või mõlemad järgmistest meemetest:
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a) nõuab, et ►C3 finantsinstitutsioon ◄ suurendaks omavahendeid
kindlaksmääratud tasemeteni kindlaksmääratud ajavahemike jooksul;

b) kasutab oma volitusi artikli 102 kohaselt, et kehtestada väljamakse
tele artikli 141 kohastest piirangutest rangemad piirangud.

VIII JAOTIS
PÄDEVATE ASUTUSTE POOLNE AVALIKUSTAMINE

Artikkel 143
Avalikustamise üldnõuded
1.

Pädevad asutused avaldavad järgmise teabe:

a) nende liikmesriigis usaldatavusnõuete valdkonnas vastu võetud
õigus- ja haldusnormide tekstid ja üldised suunised;

b) liidu õiguses
rakendusviisid;

ette

nähtud

võimaluste

ja

kaalutlusõiguse

▼M5
c) üldkriteeriumid ja meetodid, mida nad artiklis 97 osutatud läbivaa
tamisel ja hindamisel kasutavad, sealhulgas kriteeriumid artikli 97
lõikes 4 osutatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamiseks;

▼M6
d) ilma et see piiraks käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jao
ning asjakohasel juhul direktiivi (EL) 2019/2034 IV jaotise 1.
peatüki 2. jao sätete kohaldamist, iga liikmesriigi usaldatavusnõuete
raamistiku rakendamise peamisi aspekte käsitlevad statistilised
koondandmed, sealhulgas käesoleva direktiivi artikli 102 lõike 1
punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmete ning käesoleva direk
tiivi artikli 65 kohaselt määratud halduskaristuste arv ja laad.

▼B
2.
Lõike 1 kohaselt avaldatud teave peab olema piisav, et võimaldada
eri liikmesriikide pädevate asutuste vastuvõetud meetodite asjakohast
võrdlust. Teave avaldatakse ühtses vormis ja seda ajakohastatakse korra
päraselt. Teave on kättesaadav ühel elektroonilisel aadressil.

3.
Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud, milles määratakse kindlaks lõikes 1 osutatud teabe
vorm, struktuur, sisu ja iga-aastane avaldamiskuupäev.

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

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud raken
duslikud tehnilised standardid määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 15
sätestatud korras.
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Artikkel 144
Avalikustamise erinõuded
1.
Määruse (EL) nr 575/2013 V osa kohaldamiseks avaldavad
pädevad asutused järgmise teabe:
a) vastuvõetud üldkriteeriumid ja meetodid, et vaadata läbi
määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 405 kuni 409 nõuetele vastavus;
b) ilma et see piiraks VII jaotise 1. peatüki II jao sätete kohaldamist,
järelevalve tulemuste lühikirjeldus ja nende meetmete kirjeldus aasta
lõikes, mis on võetud määruse (EL) nr 575/2013 artiklite 405 kuni
409 nõuetele mittevastavuse korral.
2.
Liikmesriigi pädev asutus, kes kasutab määruse (EL) nr 575/2013
artikli 7 lõikes 3 sätestatud kaalutlusõigust, avaldab järgmise teabe:
a) kohaldatavad kriteeriumid, et teha kindlaks olemasolevate või prog
noositavate oluliste praktiliste või õiguslike takistuste puudumine
omavahendite
koheseks
ülekandmiseks
või
kohustuste
tagasimaksmiseks;
b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 6 lõikes 3 sätestatud kaalutlusõi
guse
kasutamisest
kasusaavate
emaettevõtjana tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ arv ning kolmandas riigis tütarette
võtjaid omavate selliste emaettevõtjate arv;
c) koondalusel liikmesriigi kohta:
i) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 7 lõikes 3 sätestatud kaalutlu
sõiguse kasutamisest liikmesriigis kasusaava emaettevõtjana
tegutseva ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kolmandas riigis asuvate
tütarettevõtjate käsutuses olevate omavahendite kogumaht konso
lideeritud alusel;
ii) kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud kaalutlusõiguse
kasutamisest liikmesriigis kasusaavate emaettevõtjana tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonidee ◄ kolmandas riigis asuvate tüta
rettevõtjate käsutuses olevate omavahendite protsentuaalne
osakaal kõigis emaettevõtja omavahendites konsolideeritud
alusel;
iii) kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 sätestatud kaalutlusõiguse
kasutamisest liikmesriigis kasusaavate emaettevõtjana tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kolmandas riigis asuvate tütaret
tevõtjate käsutuses olevate omavahendite protsentuaalne osakaal
kõigis kõnealuse määruse artikli 92 kohaselt nõutavates omava
hendites konsolideeritud alusel.
3.
Pädev asutus, kes kasutab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 9
lõikes 1 sätestatud kaalutlusõigust, avaldab järgmise teabe:
a) kohaldatavad kriteeriumid, et teha kindlaks olemasolevate või prog
noositavate oluliste praktiliste või õiguslike takistuste puudumine
omavahendite
koheseks
ülekandmiseks
või
kohustuste
tagasimaksmiseks;
b) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 9 lõikes 1 sätestatud kaalutlusõi
guse
kasutamisest
kasusaavate
emaettevõtjana tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ arv ning kolmandas riigis tütarette
võtjaid omavate selliste emaettevõtjate arv;
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c) koondalusel liikmesriigi kohta:
i) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 9 lõikes 1 sätestatud kaalutlu
sõiguse kasutamisest kasusaavate emaettevõtjana tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kolmandas riigis asuvate tütaret
tevõtjate käsutuses olevate omavahendite kogusumma;
ii) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 9 lõikes 1 kaalutlusõiguse
kasutamisest
kasusaavate
emaettevõtjatena
tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kolmandas riigis asuvate tütaret
tevõtjate käsutuses olevate omavahendite protsentuaalne osakaal
kõigis emaettevõtja omavahendites;
iii) kõnealuse määruse artikli 9 lõikes 1 sätestatud kaalutlusõiguse
kasutamisest
kasusaavate
emaettevõtjana
tegutsevate
►C3 finantsinstitutsioonide ◄ kolmandas riigis asuvate tütaret
tevõtjate käsutuses olevate omavahendite protsentuaalne osakaal
kõigis määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 kohaselt nõutavates
omavahendites.

IX JAOTIS
DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 145
Delegeeritud õigusaktid
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 148 vastu delegeeritud
õigusakte järgmise kohta:
a) artiklis 3 ja artiklis 128 sätestatud mõistete selgitamine käesoleva
direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks;
b) artiklis 3 ja artiklis 128 sätestatud mõistete selgitamine, et võtta
käesoleva direktiivi kohaldamisel arvesse finantsturgude arengut;
c) artiklis 3 sätestatud mõistetega seotud terminoloogia vastavussevii
mine ja piiritlemine kooskõlas ►C3 finantsinstitutsioone ◄ ning
nendega seotud küsimusi reguleerivate hilisemate aktidega;
d) artikli 31 lõikes 1 osutatud summade kohandamine, et võtta arvesse
Eurostati avaldatud Euroopa Liidu tarbijahinnaindeksi muutusi koos
kõlas ja samaaegselt direktiivi 2002/92/EÜ artikli 4 lõike 7 alusel
tehtud kohandustega;
e) artiklites 33 ja 34 osutatud ja I lisas esitatud loetelu sisu laiendamine
või loetelus kasutatud mõistete kohandamine vastavalt suundumus
tele finantsturgudel;
f) selliste valdkondade kindlaks määramine, milles pädevad asutused
peavad vahetama teavet, nagu sätestatud artiklis 50;
g) artiklite 76 kuni 88 ja artikli 98 sätete kohandamine, et võtta arvesse
finantsturgude (eelkõige uute finantstoodete) või raamatupidamiss
tandardite või -nõuete arengut lähtuvalt liidu õigusest, või seoses
järelevalvealase tegevuse lähendamisega;
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h) avalikustamiskohustuse edasilükkamine kooskõlas artikli 89 lõike 3
teise lõiguga, kui nimetatud lõike esimese lõigu kohaselt esitatud
komisjoni aruandes tuvastatakse märkimisväärse negatiivse mõju
olemasolu;

i) artikli 23 lõikes 1 sätestatud kriteeriumide kohandused, et võtta
arvesse tulevast arengut ja tagada käesoleva direktiivi ühetaoline
kohaldamine.

▼M5
Artikkel 146
Rakendusaktid
Artikli 147 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt kehtestatakse
rakendusmeetmed, millega muudetakse artikliga 12 ja IV jaotisega ette
nähtud algkapitali suurust vastavalt suundumustele majandus- ja rahan
dusvaldkonnas, rakendusaktiga.

▼B
Artikkel 147
Euroopa panganduskomitee
1.
Komisjoni abistab rakendusaktide vastuvõtmisel Euroopa pangan
duskomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011
artikli 3 lõike 2 tähenduses.

2.
Käesolevale lõikele
nr 182/2011 artiklit 5.

viitamisel

kohaldatakse

määruse

(EL)

Artikkel 148
Delegeeritud volituste rakendamine
1.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käes
olevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.
Artiklis 145 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte
antakse komisjonile määramata ajaks alates 17. juulist 2013.

3.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 145 osutatud voli
tuste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpe
tatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järg
misel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegee
ritud õigusaktide kehtivust.

4.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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5.
Artikli 145 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja
nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament
ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et
nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Artikkel 149
Regulatiivsete tehniliste standardite suhtes vastuväidete esitamine
Kui komisjon võtab vastu käesoleva direktiivi kohase regulatiivse tehni
lise standardi Euroopa Pangandusjärelevalve esitatud regulatiivse tehni
lise standardi eelnõu sõnastuses, võivad Euroopa Parlament ja nõukogu
esitada kõnealuse regulatiivse tehnilise standardi suhtes vastuväiteid ühe
kuu jooksul pärast standardist teavitamise kuupäeva. Euroopa Parla
mendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu
võrra. Erandina määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 13 lõike 1 teisest
lõigust võib tähtaega, mille jooksul Euroopa Parlament või nõukogu
võivad esitada kõnealuse regulatiivse tehnilise standardi suhtes vastu
väiteid, pikendada veel ühe kuu võrra, kui see on asjakohane.

X JAOTIS
DIREKTIIVI 2002/87/EÜ MUUTMINE

Artikkel 150
Direktiivi 2002/87/EÜ muutmine
Direktiivi 2002/87/EÜ artiklit 21a muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punkt a jäetakse välja;

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.
Selleks et tagada koosmõjus määruse (EL) nr 575/2013
artikli 49 lõikega 1 ning direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 lõikega
1 käesoleva direktiivi I lisa II osas loetletud arvutusmeetodite ühtne
kohaldamine (kuid ilma, et see piiraks käesoleva direktiivi artikli 6
lõike 4 kohaldamist), töötavad Euroopa järelevalveasutused ühisko
mitee vahendusel välja regulatiivse tehnilise standardi eelnõu seoses
käesoleva direktiivi artikli 6 lõikega 2.

Euroopa järelevalveasutused esitavad kõnealuse regulatiivse tehnilise
standardi eelnõu komisjonile hiljemalt viis kuud enne direktiivi
2009/138/EÜ artikli 309 lõikes 1 osutatud kohaldamise kuupäeva.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regu
latiivne tehniline standard vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010,
määruse (EL) nr 1094/2010 ja määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites
10 kuni 14 sätestatud korras”.
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XI JAOTIS
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED
1. PEATÜKK

Üleminekusätted asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust
kasutavate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ järelevalve kohta
Artikkel 151
Reguleerimisala
1.
Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse artiklite 40, 41, 43, 49,
50 ja 51 asemel kuni selle kuupäevani kui kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 460 kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktiga
hakatakse kohaldama likviidsuskatte nõuet.

2.
Tagamaks, et likviidsusalase järelevalvekorra järkjärguline kehtes
tamine on täielikult kooskõlas ühtsete likviidsuseeskirjade arenguga,
antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas
artikliga 145, lükates edasi käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kuupäeva
kuni kaks aastat, kui liidus ei ole kehtestatud ühtseid likviidsuseeskirju,
kuna käesoleva artikli esimeses lõikes osutatud kuupäevaks ei ole
rahvusvahelisi standardeid likviidsusjärelevalve kohta veel kokku
lepitud.

Artikkel 152
Aruandlusnõuded
Statistiliste andmete saamise eesmärgil võivad vastuvõtvad liikmesriigid
nõuda, et kõik krediidiasutused, millel on nende territooriumil filiaale,
esitaksid kõnealuste vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele
korrapäraselt aruandeid oma tegevuse kohta kõnealuses vastuvõtvas
liikmesriigis.

Täites käesoleva direktiivi artiklis 156 sätestatud kohustusi, võivad
vastuvõtvad liikmesriigid nõuda teiste liikmesriikide krediidiasutuste
filiaalidelt samasuguste andmete esitamist, mida sellisel juhul nõutakse
oma riigi krediidiasutustelt.

Artikkel 153
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste võetud meetmed seoses
tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis
1.
Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused teevad kindlaks, et
krediidiasutus, millel on filiaal või mis osutab teenuseid tema territoo
riumil, ei täida selles liikmesriigis käesoleva direktiivi alusel kehtestatud
õigusnorme, mis sisaldavad ka vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste
volitusi, nõuavad need asutused, et asjaomane krediidiasutus heastaks
õigusnormide täitmata jätmise.

2.
Kui asjaomane krediidiasutus ei astu vajalikke samme, teavitavad
vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused sellest päritoluliikmesriigi
pädevaid asutusi.
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3.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused võtavad võimalikult kiiresti
vajalikud meetmed tagamaks, et kõnealune krediidiasutus heastab õigus
normide täitmata jätmise. Nende meetmete laad teatatakse vastuvõtva
liikmesriigi pädevatele asutustele.
4.
Kui krediidiasutus jätkab vastuvõtvas liikmesriigis kehtivate lõikes
1 osutatud õigusnormide rikkumist hoolimata päritoluliikmesriigi võetud
meetmetest või seetõttu, et need meetmed osutuvad ebapiisavaks või
neid ei ole vastuvõtvas riigis kehtestatud, võib vastuvõttev liikmesriik
pärast päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teatamist võtta vajalikke
meetmeid edasise rikkumise takistamiseks või selle eest karistamiseks
ning vajaduse korral kõnealuse krediidiasutuse edasiste tehingute soori
tamise tõkestamiseks oma territooriumil. Liikmesriigid tagavad, et nende
territooriumil on võimalik krediidiasutustele kätte toimetada nende meet
mete rakendamiseks vajalikke õigusdokumente.

Artikkel 154
Ettevaatusabinõud
Enne artiklis 153 sätestatud menetluse rakendamist võivad vastuvõtva
liikmesriigi pädevad asutused eriolukorras võtta mis tahes ettevaatusa
binõusid, et kaitsta hoiustajate, investorite ja muude selliste isikute huve,
kellele osutatakse teenuseid. Komisjoni ja teiste asjaomaste liikmesrii
kide pädevaid asutusi teavitatakse sellistest meetmetest nii kiiresti kui
võimalik.
Pärast konsulteerimist asjaomase liikmesriigi pädevate asutustega võib
komisjon otsustada, et kõnealune liikmesriik peab võetud meetmeid
muutma või need tühistama.

Artikkel 155
Vastutus
1.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastutavad ►C3 fina
ntsinstitutsiooni ◄ usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest, seal
hulgas artiklite 33 ja 34 kohase tegevuse järelevalve eest, ilma et see
piiraks käesoleva direktiivi nende sätete kohaldamist, mille kohaselt
vastutus on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel.
2.
Lõige 1 ei takista käesoleva direktiivi kohast konsolideeritud järe
levalvet.
3.
Liikmesriigi pädevad asutused kaaluvad oma üldiste ülesannete
täitmisel hoolikalt oma otsuste võimalikku mõju finantssüsteemi stabiil
susele kõikides teistes asjaomastes liikmesriikides, eriti eriolukordades,
võttes aluseks vastaval ajahetkel kättesaadava teabe.

Artikkel 156
Likviidsusjärelevalve
Kuni edaspidise kooskõlastamiseni säilib vastuvõtva liikmesriigi
vastutus koostöös päritoluliikmesriigi pädevate asutustega järelevalve
eest krediidiasutuste filiaalide likviidsuse üle.
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Ilma et see piiraks Euroopa Rahasüsteemi tugevdamiseks vajalike meet
mete kohaldamist, jäävad vastuvõtvad liikmesriigid täies ulatuses vastu
tavaks meetmete eest, mis tulenevad nende rahapoliitika elluviimisest.
Selliste meetmetega ei tohi kaasneda diskrimineeriv ega piirav kohtle
mine selle põhjal, et krediidiasutus on saanud tegevusloa mõnes teises
liikmesriigis.

Artikkel 157
Järelevalvealane koostöö
Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused teevad tihedat koostööd
järelevalve teostamisel selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ tegevuse
üle, kes tegutsevad, eelkõige filiaali kaudu, ühes või mitmes liikmes
riigis peale selle liikmesriigi, kus paiknevad nende peakontorid. Pädevad
asutused jagavad üksteisega kõiki selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄
juhtimist ja omandilist kuuluvust käsitlevaid andmeid, mis tõenäoliselt
hõlbustavad järelevalve teostamist ning tegevuslubade andmiseks vaja
like tingimustega tutvumist, ning kõiki andmeid, mis tõenäoliselt
hõlbustavad selliste ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ jälgimist, eelkõige
järelevalvet likviidsuse, maksevõime, hoiuste tagamise, riskide kontsen
treerumise piiramise, juhtimis- ja raamatupidamistava ning sisekontrolli
mehhanismide üle.

Artikkel 158
Olulised filiaalid
1.
Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad artikli 112 lõike
1 kohaldamisel ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegevad asutused ◄
või
päritoluliikmesriigi
pädevatelt
asutustelt
taotleda
muu
►C3 finantsinstitutsiooni ◄ kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis
95 osutatud investeerimisühingu filiaali käsitamist olulisena.
2.
Taotluses esitatakse põhjused, miks seda filiaali tuleb käsitada
olulisena, arvestades eelkõige järgmist:
a) asjaolu, kas selle ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ filiaali hoiuste
turuosa ületab vastuvõtvas liikmesriigis 2 %;
b) ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ tegevuse peatamise või lõpetamise
tõenäolist mõju vastuvõtva liikmesriigi süsteemsele likviidsusele ja
maksesüsteemidele ning kliiringu- ja arveldussüsteemidele;
c) filiaali suurust ja tähtsust sõltuvalt klientide arvust vastuvõtva liik
mesriigi pangandussektori ja finantssüsteemi kontekstis.
Päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused ja juhul,
kui kohaldatakse artikli 112 lõiget 1, ►C3 konsolideeritud järelevalvet
tegev asutus ◄ asutus teevad kõik endast oleneva, et jõuda filiaali
olulisena käsitamise suhtes ühise otsuseni.
Kui kahe kuu jooksul esimese lõigu kohase taotluse esitamisest ei jõuta
ühise otsuseni, võtavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused järg
mise kahe kuu jooksul vastu oma otsuse selle kohta, kas filiaal on
oluline. Oma otsuses võtavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused
arvesse ►C3 konsolideeritud järelevalvet tegeva asutuse ◄ või pärito
luliikmesriigi pädevate asutuste kõiki seisukohti ja reservatsioone.
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Teises ja kolmandas lõigus osutatud otsuseid põhjendatakse igakülgselt
ning need vormistatakse eraldi dokumendis, mis edastatakse asjaomas
tele pädevatele asutustele ning neid käsitatakse määravana ja neid kohal
davad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused.

Filiaali olulisena käsitamine ei mõjuta käesolevas direktiivis sätestatud
pädevate asutuste õigusi ja kohustusi.

3.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad sellise vastuvõtva
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus oluline filiaal on asutatud,
artikli 117 lõike 1 punktides c ja d osutatud teabe ning täidavad koos
töös vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega artikli 112 lõike 1
punktis c osutatud ülesandeid.

4.
Kui mõni päritoluliikmesriigi pädev asutus saab teadlikuks eriolu
korrast mõnes krediidiasutuses, nagu on osutatud artikli 114 lõikes 1,
hoiatab ta võimalikult kiiresti artikli 58 lõikes 4 ja artikli 59 lõikes 1
osutatud asutusi.

Kui artiklit 116 ei kohaldata, moodustavad ja juhatavad
►C2 5.
teistes
liikmesriikides
olulisi
filiaale
omavat
►C3 fin
antsinstitutsiooni ◄ kontrollivad pädevad asutused järelevalvekollee
giumi, et hõlbustada käesoleva artikli lõike 2 alusel filiaali olulisena
käsitamise osas ühise otsuse saavutamist ja teabe vahetamist artikli 50
alusel. ◄ Kolleegiumi moodustamine ja toimimine põhineb kirjalikul
korral, mille kehtestab päritoluliikmesriigi pädev asutus pärast konsul
teerimist asjaomaste pädevate asutustega. Päritoluliikmesriigi pädev
asutus otsustab selle üle, millised pädevad asutused osalevad kollee
giumi mõnel koosolekul või mõnes tegevuses.

6.
Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse otsuses võetakse arvesse
kavandatava või koordineeritava järelevalvetegevuse olulisust nende
pädevate asutuste jaoks, eelkõige võimalikku mõju finantssüsteemi
stabiilsusele artikli 155 lõikes 3 osutatud asjaomastes liikmesriikides
ja käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kohustusi.

7.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus annab kõigile kolleegiumi liikme
tele eelnevalt igakülgset teavet kõnealuste koosolekute korraldamise,
peamiste arutatavate küsimuste ja kaalutavate tegevuste kohta. Päritolu
liikmesriigi pädev asutus teavitab kõiki kolleegiumi liikmeid õigeaegselt
ka kõnealustel koosolekutel tehtud otsustest või rakendatud meetmetest.

Artikkel 159
Kohapealsed kontrollid
1.
Kui
mõnes
teises
liikmesriigis
tegevusloa
saanud
►C3 finantsinstitutsioon ◄ tegutseb filiaali kaudu, näeb vastuvõttev
liikmesriik ette, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused võivad pärast
vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teatamist iseseisvalt või
vahendaja kaudu kohapeal kontrollida artiklis 50 osutatud andmeid.
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2.
Filiaalide kohapealseks kontrollimiseks võivad päritoluliikmesriigi
pädevad asutused kasutada mõnda artiklis 118 sätestatud muud
menetlust.

3.
Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste
õigust käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmise raames
kohapeal kontrollida nende territooriumil asutatud filiaale.

▼M5
1a. PEATÜKK

Finantsvaldusettevõtjaid ja segafinantsvaldusettevõtjaid käsitlevad
üleminekusätted
Artikkel 159a
Finantsvaldusettevõtjate
ja
segafinantsvaldusettevõtjate
heakskiitmist käsitlevad üleminekusätted
Emaettevõtjana tegutsevad finantsvaldusettevõtjad ja emaettevõtjana
tegutsevad segafinantsvaldusettevõtjad, kes on juba asutatud 27. juunil
2019, taotlevad heakskiitmist artikli 21a alusel 28. juuniks 2021. Kui
finantsvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja ei taotle heakskiit
mist 28. juuniks 2021, võetakse asjakohaseid meetmeid artikli 21a
lõike 6 alusel.

Käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodil on päde
vatel asutustel kõik vajalikud järelevalvevolitused, mis on neile antud
käesoleva direktiiviga seoses konsolideeritud järelevalve teostamisega
finantsvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate üle, kelle suhtes
kohaldatakse artikli 21a kohast heakskiitmist.

▼B
2. PEATÜKK

Kapitalipuhvreid käsitlevad üleminekusätted
Artikkel 160
Kapitalipuhvreid käsitlevad üleminekusätted
1.
Käesolev artikkel muudab artikli 129 ja artikli 130 nõudeid ülemi
nekuajaks, mis kestab 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2018.

2.

Ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016:

a) koosneb kapitali säilitamise puhver esimese taseme põhiomavahen
ditest, mis on võrdne 0,625 %ga ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
riskiga kaalutud varade kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;
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b) ei ületa ►C3 finantsinstitutsioonipõhine ◄ vastutsükliline kapitali
puhver 0,625 % ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskiga kaalutud
varade kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

3.

Ajavahemikus 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2017:

a) koosneb kapitali säilitamise puhver esimese taseme põhiomavahen
ditest, mis on võrdne 1,25 %ga ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskiga
kaalutud varade kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3;

b) ei ületa ►C3 finantsinstitutsioonipõhine ◄ vastutsükliline kapitali
puhver 1,25 % ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskiga kaalutud varade
kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

4.

Ajavahemikus 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2018:

a) koosneb kapitali säilitamise puhver esimese taseme põhiomavahen
ditest, mis on võrdne 1,875 %ga ►C3 finantsinstitutsiooni ◄
riskiga kaalutud varade kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas
määruse (EL) nr 575/2013 artikli 87 lõikega 3;

b) ei ületa ►C3 finantsinstitutsioonipõhine ◄ vastutsükliline kapitali
puhver 1,875 % ►C3 finantsinstitutsiooni ◄ riskiga kaalutud
varade kogusummast, mis on arvutatud kooskõlas määruse (EL)
nr 575/2013 artikli 92 lõikega 3.

5.
Artiklites 141 ja 142 osutatud kapitali säilitamise kava nõuet ja
väljamaksetele kehtestatud piiranguid kohaldatakse üleminekuajal 1. jaa
nuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2018, kui ►C3 finan
tsinstitutsioonid ◄ ei täida kombineeritud puhvri nõudeid, võttes
arvesse käesoleva artikli lõigetes 2 kuni 4 sätestatud nõudeid.

6.
Liikmesriigid võivad kehtestada lühema üleminekuaja, kui on
osutatud lõigetes 1 kuni 4 ning seeläbi rakendada kapitali säilitamise
puhvrit ja vastutsüklilist kapitalipuhvrit alates 31. detsembriks 2013. Kui
liikmesriik kehtestab lühema üleminekuaja, teatab ta sellest asjaomastele
isikutele, sealhulgas komisjonile, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõuko
gule, Euroopa Pangandusjärelevalvele ja asjaomasele järelevalvekollee
giumile. Teised liikmesriigid võivad seda lühemat üleminekuaega
tunnustada. Kui liikmesriik tunnustab lühemat üleminekuaega, peab ta
tegema oma otsuse teatavaks komisjonile, Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukogule, Euroopa Pangandusjärelevalvele ja järelevalvekolleegiumile.

7.
Kui liikmesriik kehtestab vastutsüklilise kapitalipuhvri jaoks
lühema üleminekuaja, kohaldatakse lühemat üleminekuaega üksnes
selleks, et ►C3 finantsinstitutsioonid ◄, kes on saanud tegevusloa
selles liikmesriigis, mille eest vastutab määratud asutus, saaksid arvu
tada ►C3 finantsinstitutsioonipõhise ◄ vastutsüklilise kapitalipuhvri.
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3. PEATÜKK

Lõppsätted
Artikkel 161
Läbivaatamine ja aruanne
1.
Komisjon vaatab käesoleva direktiivi rakendamise korrapäraselt
läbi, et tagada seda, et rakendamine ei põhjusta ►C3 finan
tsinstitutsioonide ◄ ilmset diskrimineerimist nende õigusliku vormi
või omandiõiguse mudeli alusel.
2.
Pärast läbivaatamist, mis toimub tihedas koostöös Euroopa
Pangandusjärelevalvega, esitab komisjon hiljemalt 30. juuniks 2016
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koos seadusandliku akti
ettepanekuga, kui see on asjakohane, käesoleva direktiivi ja
määruse (EL) nr 575/2013 tasustamist käsitlevate sätete kohta, võttes
arvesse suundumusi rahvusvahelisel tasandil ja pöörates eelkõige tähe
lepanu järgmisele:
a) sätete tõhusus, rakendamine ja täitmise tagamine, sealhulgas kõigi
lünkade tuvastamine, mis on põhjustatud proportsionaalsuse põhi
mõtte kohaldamisest kõnealuste sätete suhtes;
b) millist mõju avaldab artikli 94 lõike 1 punktis g sätestatud põhimõtte
järgimine
i) konkurentsivõimele ja finantsstabiilsusele ning
ii) töötajatele, kes töötavad tegelikult EMPs asutatud emaettevõtjana
tegutsevate ►C3 finantsinstitutsioonide ◄ väljaspool EMPd
asutatud tütarettevõtetes.
Läbivaatamisel kaalutakse eelkõige, kas tuleks jätkata artikli 94 lõike 1
punktis g sätestatud põhimõtte kohaldamist kõigi esimese lõigu punkti b
alapunktiga ii hõlmatud töötajate suhtes.
3.
Alates 2014. aastast avaldab Euroopa Pangandusjärelevalve koos
töös Euroopa Kindlustusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujäreleval
vega kaks korda aastas aruande, kus analüüsitakse mil määral liikmes
riikide õiguses viidatakse regulatiivsetel põhjustel välisreitingutele ja
milliseid samme on liikmesriigis võetud selliste viidete vähendamiseks.
Nendes aruannetes käsitletakse seda, kuidas pädevad asutused täidavad
oma artikli 77 lõigetest 1 ja 3 ning artikli 79 punktist b tulenevaid
kohustusi. Nendes aruannetes käsitletakse ka järelevalvealase tegevuse
lähendamise ulatust selles küsimuses.
4.
Komisjon vaatab hiljemalt 31. detsembriks 2014 läbi artiklite
108 ja 109 kohaldamise ja koostab selle kohta aruande ning esitab
selle Euroopa Parlamendile ja nõukogule koos seadusandliku akti ette
panekuga, kui see on asjakohane.
5.
Komisjon vaatab hiljemalt 31. detsembriks 2016 läbi artikli 91
lõike 11 alusel saadud tulemused, sealhulgas selle, kas mitmekesistamis
tavade võrdlus on asjakohane, koostab selle kohta aruande, võttes
arvesse kõiki asjakohaseid liidu ja rahvusvahelisel tasemel toimunud
suundumusi, ning esitab selle aruande Euroopa Parlamendile ja nõuko
gule koos seadusandliku akti ettepanekuga, kui see on asjakohane.
6.
Komisjon konsulteerib hiljemalt 31. detsembriks 2015 Euroopa
Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa
Kindlustusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, EKPSi ja
teiste asjaomaste isikutega käesoleva direktiivi kohase teabevahetuskorra
tulemuslikkuse osas nii tavaolukorras kui ka stressiperioodidel.
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7.
Euroopa Pangandusjärelevalve vaatab hiljemalt 31. detsembriks
2015 läbi käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamise
liidu ja liikmesriikide koostöö suhtes kolmandate riikidega ning esitab
selle kohta komisjonile aruande. Aruandes tehakse kindlaks kõik vald
konnad, mis vajavad koostöö ja teabevahetuse osas edasiarendamist.
Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab aruande oma veebilehel

8.
Komisjonilt volituste saamisel uurib Euroopa Pangandusjärele
valve, kas finantssektori üksused, kes on deklareerinud, et nad tegut
sevad kooskõlas Islami panganduspõhimõtetega, on piisavalt hõlmatud
käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 sätetega. Komisjon
vaatab Euroopa Pangandusjärelevalve koostatud aruande läbi ning esitab
Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku akti ettepaneku, kui
see on asjakohane.

9.
Euroopa Pangandusjärelevalve esitab komisjonile hiljemalt
1. juuliks 2014 aruande EKPSi keskpankade pikemaajaliste refinantsee
rimistehingute ja sarnaste keskpankadepoolse rahastamise toetusmeet
mete krediidiasutuste poolt kasutamise ja nendest kasu saamise kohta.
Tuginedes sellele aruandele ja pärast konsulteerimist Euroopa Keskpan
gaga, esitab komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2014 aruande Euroopa
Parlamendile ja nõukogule selliste refinantseerimistehingute ja rahasta
mise toetusmeetmete tegeliku kasutamise ja nendest kasu saamise kohta
liidus tegevusloa saanud krediidiasutuste poolt, millele lisab asjakohasel
juhul seadusandliku akti ettepaneku selliste refinantseerimistehingute ja
sarnaste rahastamise toetusmeetmete kasutamise kohta.

▼M5
10.
Komisjon vaatab 31. detsembriks 2023 läbi artikli 104 lõike 1
punktides j ja l osutatud järelevalvevolituste rakendamise ja kohaldamise
ning koostab selle kohta aruande, mille esitab Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.

▼B
Artikkel 162
Ülevõtmine
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi
järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. detsembriks 2013.

▼C1
Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid sätteid alates 1. jaanuarist 2014.

▼B
Liikmesriigid edastavad komisjonile ja Euroopa Pangandusjärelevalvele
käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu
võetud peamiste siseriiklike õigusaktide tekstid. Kui liikmesriikide
esitatud ülevõtmismeetmete teatega kaasnevad dokumendid ei ole
piisavad selleks, et hinnata täielikult ülevõtmissätete vastavust käesoleva
direktiivi teatavatele artiklitele, võib komisjon oma määrusest (EL)
nr 1093/2010 tulenevate ülesannete täitmiseks Euroopa Pangandusjäre
levalve taotlusel või omal algatusel nõuda liikmesriikidelt üksikasjali
kuma teabe esitamist seoses kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi
ülevõtmise ja rakendamisega.
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2.
Erandina lõikest 1 kohaldatakse VII jaotise 4. peatükki alates
1. jaanuarist 2016.
3.
Artikli 94 lõike 1 punkti g täitmiseks vajalike õigus- ja haldusnor
mide kohaselt nõutakse ►C3 finantsinstitutsioonidelt ◄ selles sätes
tatud põhimõtete kohaldamist ►C1 töötasudele, mis makstakse alates
2014 osutatud teenuste või tehtava töö eest kas enne või pärast
1. jaanuari 2014 sõlmitud lepingute alusel. ◄
4.
Kui liikmesriigid lõigetes 1 ja 2 osutatud normid vastu võtavad,
lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avalda
mise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Samuti lisavad
liikmesriigid märkuse, et kehtivates õigus- ja haldusnormides esinevaid
viiteid käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud direktiividele käsita
takse viidetena käesolevale direktiivile. Liikmesriigid näevad ette sellise
viitamise viisi ja kõnealuse märkuse sõnastust käsitlevad üksikasjad.
5.
Erandina käesoleva artikli lõikest 1 kohaldatakse artiklit 131 alates
1. jaanuarist 2016. Liikmesriigid rakendavad artikli 131 lõiget 4 alates
1. jaanuarist 2016 järgmiselt:
a) 2016. aastal 25 % globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvrist,
mis on kehtestatud vastavalt artikli 131 lõikele 4;
b) 2017. aastal 50 % globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvrist,
mis on kehtestatud vastavalt artikli 131 lõikele 4;
c) 2018. aastal 75 % globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvrist,
mis on kehtestatud vastavalt artikli 131 lõikele 4; ning
d) 2019. aastal 100 % globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvrist,
mis on kehtestatud vastavalt artikli 131 lõikele 4
6.
►C1 Erandina käesoleva artikli lõikest 2 kohaldatakse artiklit 133
alates 1. jaanuarist 2014. ◄
Artikkel 163
Kehtetuks tunnistamine
Direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates
1. jaanuarist 2014.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesole
vale direktiivile ja määrusele (EL) nr 575/2013 ning neid loetakse vasta
valt käesoleva direktiivi II lisas ja määruse (EL) nr 575/2013 IV lisas
esitatud vastavustabelile.
Artikkel 164
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 165
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
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I LISA
VASTASTIKKU TUNNUSTATAVATE TEGEVUSTE LOETELU
1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine.
2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidile
pingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseeri
mine (sealhulgas maksekohustuste ost).
3. Kapitalirent.

▼M3
4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 (1)
artikli 4 punkti 3 tähenduses.

▼B
5. Teiste makseviiside (nt reisitšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja halda
mine, kui see tegevusvaldkond pole hõlmatud punktiga 4.
6. Tagatised ja kohustused.
7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
a) rahaturu instrumentidega (tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid jne);
b) välisvaluutaga;
c) finantsfutuuride ja -optsioonidega;
d) vahetuskursi- ja intressiinstrumentidega;
e) vabalt võõrandavate väärtpaberitega.
8. Osalemine väärtpaberite emiteerimisel ja sellega seotud teenuste pakkumine.
9. Ettevõtjate nõustamine kapitali struktuuri ja tööstusstrateegiat puudutavates ja
muudes seonduvates küsimustes ning ettevõtjate ühinemise ja ostmisega
seotud nõustamine ja teenused.
10. Rahamaakleri tegevus.
11. Vara valitsemine ja nõustamine.
12. Väärtpaberite hoidmine.
13. Krediidiinfo teenuste osutamine.
14. Pangahoidla teenused.
15. E-raha väljastamine.
Direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A ja B jaos ette nähtud teenuste ja tegevuste suhtes
kehtib käesoleva direktiivi kohane vastastikune tunnustamine, kui viidatakse kõ
nealuse direktiivi I lisa C jaos ette nähtud finantsinstrumentidele.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366, mis
käsitleb makseteenuseid siseturul ning millega muudetakse direktiive 2002/65/EÜ,
2009/110/EÜ, 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 ning tunnistatakse kehtetuks
direktiiv 2007/64/EÜ (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).
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LISA II
VASTAVUSTABEL
Käesolev direktiiv

Artikkel 1

Direktiiv 2006/48/EÜ

Direktiiv 2006/49/EÜ

Artikkel 1, lõige 1

Artikkel 2, lõige 1
Artikkel 2, lõige 2
Artikkel 2, lõige 3
Artikkel 2, lõige 4

Artikkel 1, lõige 2

Artikkel 2, lõige 5

Artikkel 2

Artikkel 2, lõige 6

Artikkel 1, lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 3, punkt 53

Artikkel 4, punkt 49

Artikkel 4, lõige 1
Artikkel 4, lõige 2
Artikkel 4, lõige 3
Artikkel 4, lõige 4
Artikkel 4, lõige 5

Artikkel 35, lõige 1

Artikkel 4, lõige 6
Artikkel 4, lõige 7
Artikkel 4, lõige 8
Artikkel 5

Artikkel 128

Artikkel 6

Artikkel 42b, lõige 1

Artikkel 7

Artikkel 40, lõige 3

Artikkel 8, lõige 1

Artikkel 6, lõige 1

Artikkel 8, lõige 2

Artikkel 6, lõige 2

Artikkel 8, lõige 3

Artikkel 6, lõige 3

Artikkel 8, lõige 4
Artikkel 9

Artikkel 5

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 11

Artikkel 8

Artikkel 12, lõige 1

Artikkel 9, lõige 1, esimene
lõik

Artikkel 12, lõige 2

Artikkel 9, lõige 1, teine lõik
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Käesolev direktiiv

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 12, lõige 3

Artikkel 9, lõige 1, kolmas
lõik

Artikkel 12, lõige 4

Artikkel 9, lõige 2

Artikkel 13, lõige 1

Artikkel 11, lõige 1

Artikkel 13, lõige 2

Artikkel 11, lõige 2

Artikkel 14, lõige 1

Artikkel 12, lõige 1

Artikkel 14, lõige 2

Artikkel 12, lõige 2

Artikkel 14, lõige 3

Artikkel 12, lõige 3

Artikkel 15

Artikkel 13

Artikkel 16, lõige 1

Artikkel 15, lõige 1

Artikkel 16, lõige 2

Artikkel 15, lõige 2

Artikkel 16, lõige 3

Artikkel 15, lõige 3

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikkel 17, lõige 1

Artikkel 19

Artikkel 18

Artikkel 20, lõige 1

Artikkel 14

Artikkel 20, lõige 2

Artikkel 14

Artikkel 20, lõige 3
Artikkel 20, lõige 5

Artikkel 17, lõige 2

Artikkel 21

Artikkel 3

Artikkel 22, lõige 1

Artikkel 19, lõige 1

Artikkel 22, lõige 2

Artikkel 19, lõige 2

Artikkel 22, lõige 3

Artikkel 19, lõige 3

Artikkel 22, lõige 4

Artikkel 19, lõige 4

Artikkel 22, lõige 5

Artikkel 19, lõige 5

Artikkel 22, lõige 6

Artikkel 19, lõige 6

Artikkel 22, lõige 7

Artikkel 19, lõige 7

Artikkel 22, lõige 8

Artikkel 19, lõige 8

Artikkel 22, lõige 9

Artikkel 19, lõige 9

Artikkel 23, lõige 1

Artikkel 19a, lõige 1

Artikkel 23, lõige 2

Artikkel 19a, lõige 2

Artikkel 23, lõige 3

Artikkel 19a, lõige 3

Artikkel 23, lõige 4

Artikkel 19a, lõige 4

Artikkel 23, lõige 5

Artikkel 19a, lõige 5

Direktiiv 2006/49/EÜ
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Käesolev direktiiv

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 24, lõige 1

Artikkel 19b, lõige 1

Artikkel 24, lõige 2

Artikkel 19b, lõige 2

Artikkel 25

Artikkel 20

Artikkel 26, lõige 1

Artikkel 21, lõige 1

Artikkel 26, lõige 2

Artikkel 21, lõige 2

Artikkel 27

Artikkel 21, lõige 3

Direktiiv 2006/49/EÜ

Artikkel 28, lõige 1

Artikkel 4

Artikkel 28, lõige 2

Artikkel 9

Artikkel 29, lõige 1

Artikkel 5, lõige 1

Artikkel 29, lõige 2

Artikkel 5, lõige 2

Artikkel 29, lõige 3

Artikkel 5, lõige 3

Artikkel 29, lõige 4

Artikkel 5, lõige 2

Artikkel 30

Artikkel 6

Artikkel 31, lõige 1

Artikkel 7

Artikkel 31, lõige 2

Artikkel 8

Artikkel 32, lõige 1

Artikkel 10, lõige 1

Artikkel 32, lõige 2

Artikkel 10, lõige 2

Artikkel 32, lõige 3

Artikkel 10, lõige 3

Artikkel 32, lõige 4

Artikkel 10, lõige 4

Artikkel 32, lõige 5

Artikkel 10, lõige 5

Artikkel 33

Artikkel 23

Artikkel 34, lõige 1

Artikkel 24, lõige 1

Artikkel 34, lõige 2

Artikkel 24, lõige 2

Artikkel 34, lõige 3

Artikkel 24, lõige 3

Artikkel 35, lõige 1

Artikkel 25, lõige 1

Artikkel 35, lõige 2

Artikkel 25, lõige 2

Artikkel 35, lõige 3

Artikkel 25, lõige 3

Artikkel 35, lõige 4

Artikkel 25, lõige 4

Artikkel 35, lõige 5

Artikkel 25, lõige 5

Artikkel 35, lõige 6

Artikkel 25, lõige 5

Artikkel 35, lõige 7

Artikkel 25, lõige 5

Artikkel 36, lõige 1

Artikkel 26, lõige 1

Artikkel 36, lõige 2

Artikkel 26, lõige 2

Artikkel 36, lõige 3

Artikkel 26, lõige 3
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Käesolev direktiiv

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 36, lõige 4

Artikkel 26, lõige 4

Artikkel 36, lõige 5

Artikkel 26, lõige 5

Artikkel 36, lõige 6

Artikkel 26, lõige 5

Artikkel 36, lõige 7

Artikkel 26, lõige 5

Artikkel 37

Artikkel 36

Artikkel 38

Artikkel 27

Artikkel 39, lõige 1

Artikkel 28, lõige 1

Artikkel 39, lõige 2

Artikkel 28, lõige 2

Artikkel 39, lõige 3

Artikkel 28, lõige 3

Artikkel 39, lõige 4

Artikkel 28, lõige 4

Artikkel 39, lõige 5

Artikkel 28, lõige 4

Artikkel 39, lõige 6

Artikkel 28, lõige 4

Artikkel 40, esimene lõik

Artikkel 29, esimene lõik

Artikkel 40, teine lõik
Artikkel 40, kolmas lõik
Artikkel 41, lõige 1

Artikkel 30, lõiked 1 ja 2

Artikkel 41, lõige 2
Artikkel 42

Artikkel 32

Artikkel 43, lõige 1

Artikkel 33, esimene lõik

Artikkel 43, lõige 2
Artikkel 43, lõige 3
Artikkel 43, lõige 4
Artikkel 43, lõige 5
Artikkel 44

Artiklid 31 ja 34

Artikkel 45

Artikkel 35

Artikkel 46

Artikkel 37

Artikkel 47, lõige 1

Artikkel 38, lõige 1

Artikkel 47, lõige 2

Artikkel 38, lõige 2

Artikkel 47, lõige 3

Artikkel 38, lõige 3

Artikkel 48, lõige 1

Artikkel 39, lõige 1

Artikkel 48, lõige 2

Artikkel 39, lõige 2

Artikkel 48, lõige 3

Artikkel 39, lõige 3

Artikkel 48, lõige 4

Artikkel 39, lõige 4

Artikkel 49, lõige 1

Artikkel 40, lõige 1

Direktiiv 2006/49/EÜ
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Käesolev direktiiv

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 49, lõige 2

Artikkel 40, lõige 2

Artikkel 49, lõige 3

Artikkel 41, kolmas lõik

Artikkel 50, lõige 1

Artikkel 42, esimene lõik

Artikkel 50, lõige 2
Artikkel 50, lõige 3
Artikkel 50, lõige 4
Artikkel 50, lõige 5

Artikkel 42, teine lõik

Artikkel 50, lõige 6

Artikkel 42, kolmas ja kuues
lõik

Artikkel 50, lõige 7

Artikkel 42, neljas ja seitsmes
lõik

Artikkel 50, lõige 8

Artikkel 42, viies lõik

Artikkel 51, lõige 1

Artikkel 42a, lõige 1

Artikkel 51, lõige 2

Artikkel 42a, lõige 2

Artikkel 51, lõige 3

Artikkel 42a, lõige 3

Artikkel 51, lõige 4

Artikkel 42a, lõige 3

Artikkel 51, lõige 5

Artikkel 42a, lõige 3

Artikkel 51, lõige 6
Artikkel 52, lõige 1

Artikkel 43, lõige 1

Artikkel 52, lõige 2

Artikkel 43, lõige 2

Artikkel 52, lõige 3
Artikkel 52, lõige 4
Artikkel 53, lõige 1

Artikkel 44, lõige 1

Artikkel 53, lõige 2

Artikkel 44, lõige 2

Artikkel 53, lõige 3
Artikkel 54

Artikkel 45

Artikkel 55

Artikkel 46

Artikkel 56

Artikkel 47

Artikkel 57, lõige 1

Artikkel 48, lõige 1, esimene
lõik

Artikkel 57, lõige 2

Artikkel 48, lõige 1, teine lõik

Artikkel 57, lõige 3

Artikkel 48, lõige 2, esimene
ja teine lõik

Artikkel 57, lõige 4

Artikkel 48, lõige 2, kolmas
lõik
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Artikkel 57, lõige 5

Artikkel 48, lõige 2, viies lõik

Artikkel 57, lõige 6

Artikkel 48, lõige 2, neljas
lõik

Artikkel 58

Artikkel 49, esimene lõik

Artikkel 58, lõige 2

Artikkel 49, teine lõik

Artikkel 58, lõige 3

Artikkel 49, neljas lõik

Artikkel 58, lõige 4

Artikkel 49, viies lõik

Artikkel 59, lõige 1

Artikkel 50

Artikkel 59, lõige 2
Artikkel 60

Artikkel 51

Artikkel 61, lõige 1

Artikkel 52, esimene lõik

Artikkel 61, lõige 2

Artikkel 52, teine lõik

Artikkel 62
Artikkel 63, lõige 1

Artikkel 53, lõige 1

Artikkel 63, lõige 2

Artikkel 53, lõige 2

Artikkel 64
Artikkel 65
Artikkel 66
Artikkel 67
Artikkel 68
Artikkel 69
Artikkel 70
Artikkel 71
Artikkel 72

Artikkel 55

Artikkel 73

Artikkel 123

Artikkel 74, lõige 1

Artikkel 22, lõige 1

Artikkel 74, lõige 2

Artikkel 22, lõige 2

Artikkel 74, lõige 3

Artikkel 22, lõige 6

Artikkel 74, lõige 4
Artikkel 75, lõige 1

Artikkel 22, lõige 3

Artikkel 75, lõige 2

Artikkel 22, lõige 4

Artikkel 75, lõige 3

Artikkel 22, lõige 5

Artikkel 76, lõige 1

V lisa, punkt 2
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Artikkel 76, lõige 2
Artikkel 76, lõige 3
Artikkel 76, lõige 4
Artikkel 76, lõige 5
Artikkel 77
Artikkel 78
Artikkel 79

V lisa, punktid 3, 4 ja 5

Artikkel 80

V lisa, punkt 6

Artikkel 81

V lisa, punkt 7

Artikkel 82, lõige 1

V lisa, punkt 8

Artikkel 82, lõige 2

V lisa, punkt 9

Artikkel 83, lõige 1

V lisa, punkt 10

Artikkel 83, lõige 2

IV lisa, punkt 5

Artikkel 83, lõige 3

I lisa, punktid 38 ja 41

Artikkel 84

V lisa, punkt 11

Artikkel 85, lõige 1

V lisa, punkt 12

Artikkel 85, lõige 2

V lisa, punkt 13

Artikkel 86, lõige 1

V lisa, punkt 14

Artikkel 86, lõige 2

V lisa, punkt 14a

Artikkel 86, lõige 3
Artikkel 86, lõige 4

V lisa, punkt 15

Artikkel 86, lõige 5

V lisa, punkt 16

Artikkel 86, lõige 6

V lisa, punkt 17

Artikkel 86, lõige 7

V lisa, punkt 18

Artikkel 86, lõige 8

V lisa, punkt 19

Artikkel 86, lõige 9

V lisa, punkt 20

Artikkel 86, lõige 10

V lisa, punkt 21

Artikkel 86, lõige 11

V lisa, punkt 22

Artikkel 87
Artikkel 88, lõige 1
Artikkel 88, lõige 2
Artikkel 89

V lisa, punkt 1
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Artikkel 90
Artikkel 91
Artikkel 92, lõige 1

V lisa,
alapunkt

punkt

23,

teine

Artikkel 92, lõige 2, sisseju
hatav lause

V lisa, punkt 23, sissejuhatav
lause

Artikkel 92, lõige 2, punkt a

V lisa, punkt 23, alapunkt a

Artikkel 92, lõige 2, punkt b

V lisa, punkt 23, alapunkt b

Artikkel 92, lõige 2, punkt c

V lisa, punkt 23, alapunkt c

Artikkel 92, lõige 2, punkt d

V lisa, punkt 23, alapunkt d

Artikkel 92, lõige 2, punkt e

V lisa, punkt 23, alapunkt e

Artikkel 92, lõige 2, punkt f

V lisa, punkt 23, alapunkt f

Artikkel 92, lõige 2, punkt g
Artikkel 93

V lisa, punkt 23, alapunkt k

Artikkel 94, lõige 1, punkt a

V lisa, punkt 23, alapunkt g

Artikkel 94, lõige 1, punkt b

V lisa, punkt 23, alapunkt h

Artikkel 94, lõige 1, punkt c

V lisa, punkt 23, alapunkt i

Artikkel 94, lõige 1, punkt d
Artikkel 94, lõige 1, punkt e

V lisa, punkt 23, alapunkt j

Artikkel 94, lõige 1, punkt f

V lisa, punkt 23, alapunkt l

Artikkel 94, lõige 1, punkt g
Artikkel 94, lõige 1, punkt h

V lisa, punkt 23, alapunkt m

Artikkel 94, lõige 1, punkt i
Artikkel 94, lõige 1, punkt j

V lisa, punkt 23, alapunkt n

Artikkel 94, lõige 1, punkt k

V lisa, punkt 23, alapunkt n
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Artikkel 94, lõige 1, punkt l

V lisa, punkt 23, alapunkt o

Artikkel 94, lõige 1, punkt m

V lisa, punkt 23, alapunkt p

Artikkel 94, lõige 1, punkt n

V lisa, punkt 23, alapunkt q

Artikkel 94, lõige 1, punkt o

V lisa, punkt 23, alapunkt r

Artikkel 94, lõige 1, punkt p

V lisa, punkt 23, alapunkt s

Artikkel 94, lõige 1, punkt q

V lisa, punkt 23, alapunkt t

Artikkel 94, lõige 2

Artikkel 150, lõige 3, punkt b

Artikkel 95

V lisa, punkt 24

Artikkel 96
Artikkel 97, lõige 1

Artikkel 124, lõige 1

Artikkel 97, lõige 2

Artikkel 124, lõige 2

Artikkel 97, lõige 3

Artikkel 124, lõige 3

Artikkel 97, lõige 4

Artikkel 124, lõige 4

Artikkel 98, lõige 1

XI lisa, punkt 1

Artikkel 98, lõige 2

XI lisa, punkt 1a

Artikkel 98, lõige 3

XI lisa, punkt 2

Artikkel 98, lõige 4

XI lisa, punkt 3

Artikkel 98, lõige 5

Artikkel 124, lõige 5

Artikkel 98, lõige 6
Artikkel 98, lõige 7
Artikkel 99
Artikkel 100
Artikkel 101
Artikkel 102, lõige 1

Artikkel 136, lõige 1

Artikkel 102, lõige 2
Artikkel 103
Artikkel 104

Artikkel 136

Artikkel 105
Artikkel 106, lõige 1

Artikkel 149
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Artikkel 106, lõige 2
Artikkel 107
Artikkel 108, lõige 1, esimene
lõik

Artikkel 68, lõige 2

Artikkel 108, lõige 1, teine lõik

Artikkel 3

Artikkel 108, lõige 1, kolmas
lõik
Artikkel 108, lõige 2

Artikkel 71, lõige 1

Artikkel 108, lõige 3

Artikkel 71, lõige 2

Artikkel 108, lõige 4

Artikkel 73, lõige 2

Artikkel 109, lõige 1

Artikkel 68, lõige 1

Artikkel 109, lõige 2

Artikkel 73, lõige 3

Artikkel 109, lõige 3
Artikkel 110, lõige 1

Artikkel 124, lõige 2

Artikkel 110, lõige 2

Artikkel 23

Artikkel 111, lõige 1

Artikkel 125, lõige 1

Artikkel 2

Artikkel 111, lõige 2

Artikkel 125, lõige 2

Artikkel 2

Artikkel 111, lõige 3

Artikkel 126, lõige 1

Artikkel 111, lõige 4

Artikkel 126, lõige 2

Artikkel 111, lõige 5

Artikkel 126, lõige 3

Artikkel 111, lõige 6

Artikkel 126, lõige 4

Artikkel 112, lõige 1

Artikkel 129, lõige 1, esimene
lõik

Artikkel 112, lõige 2

Artikkel 129, lõige 1, teine
lõik

Artikkel 112, lõige 3

Artikkel 129, lõige 1, kolmas
lõik

Artikkel 113, lõige 1, punkt a

Artikkel 129, lõige 3, esimene
lõik

Artikkel 113, lõige 1, punkt b
Artikkel 113, lõige 2, punkt a,
esimene lõik

Artikkel 129, lõige 3, teine
lõik

Artikkel 113, lõige 2, punkt b,
esimene lõik
Artikkel 113, lõige 2, teine lõik

Artikkel 129, lõige 3, teine
lõik

Artikkel 113, lõige 3, kolmas
lõik

Artikkel 129, lõige 3, kolmas
lõik
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Artikkel 113, lõige 3

Artikkel 129, lõige 3, neljas
kuni seitsmes lõik

Artikkel 113, lõige 4

Artikkel
129,
lõige
3,
kaheksas kuni üheksas lõik

Artikkel 113, lõige 5

Artikkel 129, lõige 3, kümnes
ja üheteistkümnes lõik

Artikkel 114

Artikkel 130

Artikkel 115

Artikkel 131

Artikkel 116, lõige 1

Artikkel 131a, lõige 1,
esimene kuni kolmas lõik

Artikkel 116, lõige 2

Artikkel 131a, lõige 1, neljas
lõik

Artikkel 116, lõige 3

Artikkel 131a,
esimene lõik

Artikkel 116, lõige 4

Artikkel 131a, lõige 2, teine
ja kolmas lõik

Artikkel 116, lõige 5

Artikkel 131a, lõige 2, neljas
ja viies lõik

Artikkel 116, lõige 6

Artikkel 131a, lõige 2, kuues
lõik

Artikkel 116, lõige 7

Artikkel 131a,
seitsmes lõik

lõige

2,

Artikkel 116, lõige 8

Artikkel 131a,
kaheksas lõik

lõige

2,

Artikkel 116, lõige 9

Artikkel 131a,
üheksas lõik

lõige

2,

Artikkel 117, lõige 1

Artikkel 132, lõige 1, esimene
kuni kuues lõik

Artikkel 117, lõige 2

Artikkel
132,
lõige
seitsmes ja kaheksas lõik

Artikkel 117, lõige 3

Artikkel 132, lõige 2

Artikkel 117, lõige 4

Artikkel 132, lõige 3

Artikkel 118

Artikkel 141

Artikkel 119, lõige 1

Artikkel 127, lõige 1

Artikkel 119, lõige 2

Artikkel 127, lõige 2

Artikkel 119, lõige 3

Artikkel 127, lõige 3

Artikkel 120

Artikkel 72a

Artikkel 121

Artikkel 135

Artikkel 122

Artikkel 137

Artikkel 123, lõige 1

Artikkel 138, lõige 1

lõige

2,

1,
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Artikkel 123, lõige 2

Artikkel 138, lõige 2, esimene
lõik

Artikkel 124

Artikkel 139

Artikkel 125

Artikkel 140

Artikkel 126

Artikkel 142

Artikkel 127

Artikkel 143

Artikkel 128
Artikkel 129
Artikkel 130
Artikkel 131
Artikkel 132
Artikkel 133
Artikkel 134
Artikkel 135
Artikkel 136
Artikkel 137
Artikkel 138
Artikkel 139
Artikkel 140
Artikkel 141
Artikkel 142
Artikkel 143

Artikkel 144

Artikkel 144, lõige 1

Artikkel 122a, lõige 9

Artikkel 144, lõige 2

Artikkel 69, lõige 4

Artikkel 144, lõige 3

Artikkel 70, lõige 4

Artikkel 145

Artikkel 150, lõige 1

Artikkel 146

Artikkel 150, lõige 1a

Artikkel 147, lõige 1

Artikkel 151, lõige 1

Artikkel 147, lõige 2

Artikkel 151, lõige 2

Artikkel 148, lõige 1

Artikkel 151a, lõige 3

Artikkel 148, lõige 2

Artikkel 151a, lõige 1

Artikkel 148, lõige 3

Artikkel 151b

Artikkel 148, lõige 4

Artikkel 151a, lõige 2
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Artikkel 148, lõige 5
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Artikkel 151c

Artikkel 149
Artikkel 150
Artikkel 151
Artikkel 152

Artikkel 29

Artikkel 153

Artikkel 30

Artikkel 154

Artikkel 33

Artikkel 155

Artikkel 40

Artikkel 156

Artikkel 41

Artikkel 157

Artikkel 42

Artikkel 158

Artikkel 42a

Artikkel 159

Artikkel 43

Artikkel 160
Artikkel 161, lõige 1

Artikkel 156, kuues lõik

Artikkel 161, lõige 2

Artikkel 156, neljas lõik

Artikkel 161, lõige 3
Artikkel 161, lõige 4
Artikkel 161, lõige 5
Artikkel 161, lõige 6
Artikkel 161, lõige 7
Artikkel 161, lõige 8
Artikkel 161, lõige 9
Artikkel 162, lõige 1
Artikkel 162, lõige 2
Artikkel 162, lõige 3
Artikkel 162, lõige 4

Artikkel 157, lõige 1, kolmas
lõik

Artikkel 162, lõige 5
Artikkel 162, lõige 6
Artikkel 163

Artikkel 158

Artikkel 164

Artikkel 159

Artikkel 165

Artikkel 160

I lisa

I lisa
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