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PR_COD_1app 

 

 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 575/2013 seoses kaubadiilerite suhtes 

kohaldatavate eranditega  

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2015)0648), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0403/2015), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 3. märtsi 2016. aasta arvamust,1 

– olles konsulteerinud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59 ja artikli 50 lõiget 1, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0064/2016), 

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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SELETUSKIRI 

Määruses (EL) nr 575/2013 (edaspidi „kapitalinõuete määrus“) ja direktiivis 2013/36/EL 

(edaspidi „kapitalinõuete direktiiv“) sätestatud nõudeid kohaldatakse nii krediidiasutuste kui 

ka investeerimisühingute suhtes. Investeerimisühingute suhtes kehtiv usaldatavusnõuete 

täitmise kord põhineb krediidiasutuste suhtes kohaldataval korral ning see on kohandatud 

kõnealuste ühingute osutatavatele investeerimisteenustele.  

Kapitalinõuete määruse artikli 493 lõike 1 ja artikli 498 lõike 1 alusel on kaubadiilerid 

(„[investeerimisühingud], kelle põhitegevus on ainult investeerimisteenuste osutamine või 

tegevuste teostamine, mis on seotud direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jao punktides 5, 6, 7, 9 ja 

10 loetletud finantsinstrumentidega, ja kelle suhtes ei kohaldatud 31. detsembril 2006 

direktiivi 93/22/EMÜ (väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta“) vabastatud 

vastavalt riskide kontsentreerumisega seotud nõuetest ja omavahendite nõuetest.  

Mõlema erandi kehtivus lõpeb 31. detsembril 2017. Kõnealune aegumisklausel lisati 

kapitalinõuete määrusesse algselt selleks, et anda reguleerimisasutustele aega kaubadiilerite 

riskiprofiilile vastava usaldatavusnõuete täitmise korra kindlaksmääramiseks. Termin 

„kaubadiiler“ hõlmab mitmesuguseid energia- ja kaubaturgude osalisi: osa neist kaupleb 

üksnes kauba tuletislepingutega, kusjuures funktsioonide ja riskide seisukohast sarnaneb 

nende tegevus investeerimisühingute tegevusega, teised aga kauplevad kauba 

tuletisinstrumentidega pelgalt kaubatootmise abitegevusena.  

Komisjon otsustas teha ühe läbivaatamise selle kohta, milline võiks olla kaubadiilerite ja 

usaldatavusnõuete täitmise järelevalve asjakohane kord (edaspidi „investeerimisühingute 

läbivaatamine“), ning käsitleda eespool kirjeldatud küsimusi ühes aruandes. Seda peeti 

vajalikuks selleks, et tagada igat liiki investeerimisühingute jaoks sidus usaldatavusnõuete 

raamistik. Investeerimisühingute läbivaatamine on juba töös: nimelt palus komisjon 

asjaomasel teemal tehnilisi nõuandeid Euroopa Pangandusjärelevalvelt ja Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalvelt (EBA/Op/2015/20). Investeerimisühingute läbivaatamise puhul 

on aga tegemist keeruka projektiga, mis käesoleva aasta lõpuks valmis ei saa. Seetõttu on 

ülimalt ebatõenäoline, et kui läbivaatamise tulemusena peaks vajalikuks peetama õigusakte, 

oleks need võimalik välja töötada, vastu võtta ja kohaldada enne praegu kehtivate erandite 

aegumist (st enne 2017. aasta lõppu). See mõjutab kaubadiilereid: kui selleks ajaks ei ole 

investeerimisühingute läbivaatamise alusel konkreetset usaldatavusnõuete raamistikku 

kindlaks määratud, kohaldatakse nende suhtes alates 1. jaanuarist 2018 kõiki kapitalinõuete 

määruse/direktiivi nõudeid.  

Selle stsenaariumi puhul kerkib esile kaks probleemi. Esiteks tähendaks see, et kaubadiilerite 

suhtes kohaldataks kõiki kapitalinõuete määruse/direktiivi nõudeid ilma teadliku (ja faktidel 

põhineva) otsuseta selle kohta, kas selline kord oleks nende puhul tõepoolest kõige sobivam. 

Teiseks, eeldades et investeerimisühingute läbivaatamise tulemusena nähtaks kaubadiileritele 

ette nende tegevusele kohandatud usaldatavusnõuete raamistik, ei oleks neile samas tagatud 

stabiilne õigusraamistik. See tähendaks, et nad peaksid väga lühikese aja (ühe-kahe aasta) 

jooksul minema praeguselt korralt, kus nad on vabastatud riskide kontsentreerumisega seotud 

ja omavahendite nõuetest, üle ajutisele korrale (kõikide määruse/direktiivi nõuete 

kohaldamine) ja viimaks eespool nimetatud kohandatud raamistikule. Sellise olukorra 

vältimiseks on seega asjakohane pikendada kapitalinõuete määruses sätestatud kehtivaid 

erandeid. Pikendamisel tuleks võtta arvesse investeerimisühingute läbivaatamise lõpetamiseks 
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ning võimalike selle alusel vajalikuks peetavate õigusaktide väljatöötamiseks, vastuvõtmiseks 

ja kohaldamiseks vajaminevat aega. 
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Kaubadiilerite suhtes kohaldatavad erandid 

Viited COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD) 

EP-le esitamise kuupäev 16.12.2015    

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

ECON 

18.1.2016 
   

Raportöörid 

       nimetamise kuupäev 

Sander Loones 

21.1.2016 
   

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 21.1.2016 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 22.2.2016    

Vastuvõtmise kuupäev 8.3.2016    

Esitamise kuupäev 21.3.2016 

 
 


