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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 

pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega 

muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL 

(COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2018)0094), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikleid 53 

ja 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0113/2018), 

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

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. augusti 2018. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust2, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0390/2018), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

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

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.  

Muudatusettepanek  1 

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED* 

komisjoni ettepanekule 

--------------------------------------------------------- 

Ettepanek: 

                                                 
1 ELT C 382, 23.10.2018, lk 2. 
2 ELT C 367, 10.10.2018, lk 56. 
* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 

tähistatud sümboliga ▌. 
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 

mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega 

muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL 

(EMPs kohaldatav tekst) 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 53 ja 114, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ3 artikli 52 lõikes 4 on 

sätestatud pandikirjade struktuursete elementide üldnõuded. Nende nõuetega on 

üksnes kehtestatud, et pandikirjade emiteerija peab olema krediidiasutus, kelle 

registrijärgne asukoht on liikmesriigis ning kelle suhtes kohaldatakse erilist avalikku 

järelevalvet ja kahekordse regressiõiguse mehhanismi. Neid nõudeid käsitletakse palju 

üksikasjalikumalt riiklikes pandikirjade raamistikes. Nimetatud raamistikud sisaldavad 

ka muid struktuurseid sätteid, eelkõige reegleid tagatiste kogumi koosseisu, varade 

aktsepteeritavuse kriteeriumide, varade koondamise võimaluse, läbipaistvuse ja 

aruandluskohustuste kohta, ning likviidsusriski maandamise reegleid. Liikmesriikide 

regulatsioonis on ka sisulisi erinevusi. Mitmes liikmesriigis pandikirjade jaoks eraldi 

riiklikku raamistikku ei ole. Seetõttu ei ole peamisi struktuurseid elemente, millele 

liidus emiteeritud pandikirjad peavad vastama, liidu õiguses veel sätestatud.  

(2) Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 osutatud tingimusi on täiendatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/20134 artikliga 129, et usaldatavusnõuete 

puhul oleks võimalik kohaldada leebemaid kapitalinõudeid, millega lubatakse 

pandikirjadesse investeerivatel krediidiasutustel omada vähem kapitali kui teistesse 

varadesse investeerivatel krediidiasutustel. Lisaks sellele, et lisanõuetega paraneb 

liidus pandikirjade ühtlustamise tase, täidavad need ka eriseemärki, mis seisneb 

                                                 
1 ELT C 382, 23.10.2018, lk 2. 
2 ELT C 367, 10.10.2018, lk 56. 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt 

võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) 

käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32). 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja 

määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1). 
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pandikirjainvestoritele sellise sooduskohtlemise tingimuste kindlaksmääramises, ning 

neid ei kohaldata väljaspool määruse (EL) nr 575/2013 raamistikku.  

(3) Muudes liidu õigusaktides, sealhulgas komisjoni delegeeritud määruses 

(EL) 2015/611, komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/352 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/59/EL3 on samuti osutatud direktiivis 

2009/65/EÜ sätestatud määratlusele, mille alusel teha kindlaks, millistesse 

pandikirjadesse investeerijaid võib nimetatud õigusaktide kohaselt soodsamalt 

kohelda. Olenevalt nende õigusaktide eesmärgist ja reguleerimisesemest on need aga 

sõnastatud erinevalt ja seetõttu ei ole mõistet „pandikiri“ kasutatud järjepidevalt. 

(4) Pandikirjadesse investeerimise tingimuste mõttes on pandikirjade käsitlemine 

üldjoontes ühtlustatud. Mis aga puudutab pandikirjade emiteerimise tingimusi, siis 

need on liidus ühtlustamata ja sellel on vähemalt kaks tagajärge. Esiteks 

võimaldatakse ühtviisi sooduskohelda instrumente, mis võivad erineda laadi ja 

kaasneva riski suuruse ning investorikaitse taseme poolest. Teiseks ▌võib riigisisestes 

õigusnormides ette nähtud kaitsemeetmete erinevus seada ohtu finantsstabiilsuse, kui 

erineva investorikaitsetasemega pandikirju on võimalik sellisena osta kogu liidus ning 

nende suhtes võib määruse (EL) nr 575/2013 ja muude liidu õigusaktide kohaselt 

kohaldada leebemaid usaldatavusnõudeid. 

(5) Riikide korra teatavate aspektide ühtlustamisega ja kindlaks tehtud parimate tavade 

rakendamisega tagatakse liidus ▌hästi toimivate pandikirjaturgude sujuv ja järjepidev 

areng ning vähendatakse finantsstabiilsust ohustavaid tegureid. Sellise printsiibipõhise 

ühtlustamisega tuleks kehtestada ühised lähtetingimused, mille alusel liidus pandikirju 

emiteerida. Ühtlustamiseks peavad kõik liikmesriigid kehtestama pandikirjade 

raamistiku, mis peaks toetama ka pandikirjaturu arendamist liikmesriikides, kus sellist 

turgu praegu ei ole. Selline turg oleks krediidiasutustele stabiilne rahastusallikas ja 

krediidiasutustel oleks tänu sellele paremad võimalused tarbijatele ja ettevõtjatele 

taskukohase hüpoteeklaenu pakkumiseks ning investorid saaksid sellel turul turvaliselt 

investeerida. 

(6) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu andis välja soovituse4,millega kutsuti riiklikke 

pädevaid asutusi ja Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) üles kindlaks tegema 

pandikirjadega seotud parimad tavad ja soodustama riiklike raamistike ühtlustamist. 

Samuti soovitas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, et EBA koordineeriks riiklike 

                                                 
1 Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes 

kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1). 
2 Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja 

edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, 

lk 1). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute 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). 
4 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitus krediidiasutuste 

rahastamise kohta (ESRN/2012/2) (2013/C 119/01). 
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järelevalveasutuste võetavaid meetmeid, eelkõige seoses tagatiste kogumite kvaliteedi 

ja eraldamisega, pandikirjade pankrotivarast väljajätmise, tagatiste kogumeid 

mõjutavate vara ja vastutuskindlustuse riskidega ning tagatiste kogumite koosseisu 

avalikustamisega. Lisaks kutsutakse soovituses EBAt üles jälgima kahe aasta jooksul 

tema enda kindlaks tehtud parimatele tavadele tuginedes pandikirjade turu toimimist, 

et hinnata vajadust seadusandlike meetmete järele, ning sellest teatama Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogule ja komisjonile. 

(7) Komisjon pöördus 2013. aasta detsembris EBA poole kooskõlas määruse (EL) 

nr 575/2013 artikli 503 lõikega 1 nõu saamiseks. 

(8) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovituse ja 

komisjoni 2013. aasta detsembri nõuandetaotluse alusel esitas EBA 1. juulil 2014 

aruande1. Selles soovitatakse pandikirjade riiklikke regulatiivseid, õigus- ja 

järelevalveraamistikke rohkem ühtlustada, et veelgi enam toetada liidus pandikirjade 

suhtes ühtset riskikaalu sooduskohtlemise kohaldamist. 

(9) Nagu Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kavandas, jälgis EBA pandikirjaturu 

toimimist kõnealuses soovituses sätestatud parimate tavade alusel veel kahe aasta 

jooksul. Selle põhjal esitas EBA 20. detsembril 2016 Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogule, nõukogule ja komisjonile pandikirjade kohta teise aruande2. Selles jõuti 

järeldusele, et liidus on pandikirjade ühtsemate määratluste ja ühtsema regulatiivse 

kohtlemise tagamiseks vaja edasist ühtlustamist. Lisaks järeldati aruandes, et 

ühtlustamisel tuleks eeskujuks võtta nende liikmesriikide turud, mis toimivad hästi.  

(10) Pandikirju emiteerivad tavaliselt krediidiasutused. Instrumendile on omane selle 

kasutamine laenude rahastamiseks ja suuremahuline laenuandmine kuulubki 

krediidiasutuste põhitegevuse hulka. Seetõttu on pandikirjade sooduskohtlemist 

võimaldavates liidu õigusaktides ette nähtud, et need peab olema emiteerinud 

krediidiasutus. 

(11) Jättes pandikirjade emiteerimise õiguse üksnes krediidiasutustele, tagatakse, et 

emitendil on tagatiste kogumisse kuuluvate laenudega seotud krediidiriski juhtimiseks 

vajalikud teadmised. Lisaks tagatakse sellega, et emitendi suhtes kohaldatakse 

kapitalinõudeid, toetades niisuguse kahekordse regressiõiguse mehhanismiga 

taotletavat investorikaitset, millega investoril tekib nõue nii pandikirja emitendi vastu 

kui ka tagatiste kogumi varade suhtes. Seega tagatakse pandikirjade emiteerimisõiguse 

andmisega üksnes krediidiasutustule, et pandikirjad on ka edaspidi turvalised ja 

tõhusad rahastamisvahendid, suurendades nii investorikaitset ja finantsstabiilsust, mis 

on tähtsad üldhuvi pakkuvad avaliku poliitika eesmärgid. Samuti oleks see kooskõlas 

korraldusega hästi toimivatel riiklikel turgudel, kus pandikirju on lubatud emiteerida 

üksnes krediidiasutustel. 

(12) Seega peaksid pandikirju saama liidu õiguse alusel emiteerida üksnes määruse (EL) 

nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutused. Käesoleva 

direktiivi põhieesmärk on reguleerida, millistel tingimustel saavad need 

krediidiasutused pandikirju rahastamisvahendina emiteerida, sätestades 

                                                 
1 EBA aruanne ELi pandikirjade raamistike ja kapitalikäsitluse kohta (Report on EU covered 

bond frameworks and capital treatment) (2014). 
2 EBA aruanne „Pandikirjad: soovitused pandikirjade raamistike ühtlustamise kohta ELis“ 

(2016), EBA-Op-2016-23. 
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kõrgetasemelise investorikaitse tagamiseks tootenõuded ja pandikirjade suhtes 

kohaldatava järelevalve nõuded. 

(13) Kahekordse regressiõiguse mehhanism on põhimõtteline element, mis on paljudes 

olemasolevates riiklikes pandikirjaraamistikes olulisel kohal ning see on keskne ka 

direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõike 4 kohaste pandikirjade puhul. Seepärast on vaja 

seda mõistet täpsustada ja nii tagada, et investoritel on kõikjal liidus ühtlustatud 

tingimustel nõue nii pandikirjade emitendi vastu kui ka tagatiste kogumi varade 

suhtes. 

(14) Samuti peaks pandikirjade oluline tunnus olema pankrotivarast väljajätmine, mis 

tagaks, et pandikirjainvestorid saavad võlakirja lõpptähtaja saabudes oma raha tagasi. 

Emitendi makseviivituse korral automaatselt tagasimakse kiirendamine võib häirida 

pandikirjadesse investeerinud isikute järjestust, mistõttu tuleb tagada, et 

pandikirjainvestorid saavad oma tagasimaksed lepingulise ajakava kohaselt ja seda ka 

maksejõuetuse korral. Seetõttu on pankrotivarast väljajätmine kahekordse 

regressiõiguse mehhanismiga otseselt seotud ja peaks seega olema ka pandikirjade 

raamistiku üks põhitunnuseid. 

(15) Olemasolevate riiklike pandikirjade raamistike teine põhitunnus on asjaolu, et 

tagatiseks olevad varad peaksid ▌olema väga kvaliteetsed, et tagatiste kogumi väärtus 

oleks lunastamata võlakirjadega seotud maksekohustuste katmiseks piisav. Tagatiste 

kogum võib koosneda nõuetest maksustamispädevusega asutuste vastu või nõuetest, 

mis on tagatud väga kvaliteetsete materiaalsete varadega. Väga kvaliteetsetele 

varadele on iseloomulikud eritunnused, mis on seotud sellega, et nõue on kaetud ja 

neil on olemas tagatisvara. Seepärast tuleb tagatiste kogumile ja sellesse kuuluvatele 

tagatisvaradele kehtestada üldised kvaliteedinõuded. Pandikirjade raamistiku kohaselt 

peaksid tagatiste kogumis olema tagatisena aktsepteeritavad määruse (EL) nr 

575/2013 artikli 129 lõike 1 punktides a–g loetletud varad ning laenud, mis on antud 

riigi osalusega äriühingutele, kelle üle tehakse avalikku järelevalvet või millele on 

krediidikvaliteeti hindav määratud asutus andnud investeerimisjärgu reitingu. 

Aktsepteeritavaks võiks pidada ka muid samasuguseid väga kvaliteetseid 

kattevarasid, kui need vastavad käesoleva direktiivi nõuetele, sh nõuetele, mis on 

kehtestatud maksenõuet tagavale tagatisele. Liikmesriikidel peaks olema ka õigus 

jätta varasid oma riiklikust raamistikust välja. 

(15 a) Võlainstrumente, mis on tagatud majanduskasvu, innovatsiooni ja 

jätkusuutlikkusega seotud strateegiliste varadega, mis on valitsuse võlakirjadest ja 

hüpoteekidest riskantsemad ega kuulu käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, peaks 

olema võimalik aktsepteeritavaks pidada uue klassi rahastamisvahendi puhul, mida 

nimetatakse Euroopa tagatud võlakirjaks. Raamistikku on vaja selleks, et võtta liidu 

majanduses arvesse VKEde rahastamise eripära. Euroopa tagatud võlakirjadest võib 

kujuneda kasulik lisavahend, mille abil saavad pangad reaalmajandust rahastada. 

(16) Pandikirjadel on spetsiifilised struktuursed tunnused, mille kaudu soovitakse 

investoreid igas olukorras kaitsta. Need tunnused hõlmavad nõuet, et 

pandikirjainvestoritel on lisaks nõudele emitendi vastu ka nõue spetsiaalsesse tagatiste 

kogumisse kuuluvate varade suhtes. Selleks et tagada nende varade kõrge kvaliteet, 

tuleks sätestada nõuded selle kohta, milline peab kogumisse kuuluvate varade kvaliteet 

olema. Need struktuursed tootenõuded erinevad pandikirju emiteeriva krediidiasutuse 

suhtes kohaldatavatest usaldatavusnõuetest. Neist esimese puhul ei peaks tähtsaim 

olema tagada emiteeriva asutuse vastavust usaldatavusnõuetele, vaid pigem kaitsta 
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investoreid sellega, et konkreetse pandikirja suhtes kehtestatakse erinõuded. Lisaks 

tagatiste kogumis väga kvaliteetsete varade kasutamise erinõudele on asjakohane 

reguleerida ka tagatiste kogumi tunnuste üldnõudeid, et investoreid veel paremini 

kaitsta. Need nõuded peaksid sisaldama erireegleid tagatiste kogumi kaitsmiseks, 

sealhulgas reegleid varade eraldamise (sealhulgas eriotstarbelise varakogumina) ja 

asukoha kohta tagatiste kogumis, et tagada teatav homogeensus, mille piires on 

võimalik riske piisavalt palju hajutada, ja aidata investoril riski õigesti hinnata. 

Seetõttu peaksid tagatiste kogumid olema lihtsad ja läbipaistvad. Lisaks tuleks 

käesolevas direktiivis sätestada riskimaandusnõuded, piiramata seejuures liikmesriigi 

õigust täiendada neid teistsuguste vahenditega. Tagatiste kogumite suhtes kogu liidus 

ühtsete kõrgete kvaliteedistandardite tagamiseks tuleks kindlaks määrata kattevara 

arvutamine ja tingimused, millele tuletislepingud peavad vastama, et need võiksid 

tagatiste kogumisse kuuluda. 

(17) Mitmed liikmesriigid juba nõuavad tagatiste kogumi järelevalvajalt, et see täidaks 

aktsepteeritavate varade kvaliteediga seotud konkreetseid ülesandeid ja tagaks 

vastavuse riiklikele kattevara nõuetele. Seepärast on kogu liidus pandikirjade 

käsitlemise ühtlustamiseks oluline, et juhul kui riikliku raamistikuga on ette nähtud 

tagatiste kogumi järelevalvaja, oleksid tema ülesanded ja vastutus selgelt kindlaks 

määratud. Tagatiste kogumi järelevalvaja olemasolu ei vabasta riiklikke pädevaid 

asutusi erilise avaliku järelevalvega seotud vastutusest. 

(18) Väikestel krediidiasutustel on pandikirjade emiteerimisel raskusi, sest pandikirjade 

programmide loomine eeldab sageli kohe alguses suuri väljaminekuid. Likviidsus on 

samuti eriti oluline pandikirjaturgudel ja oleneb suures osas lunastamata võlakirjade 

mahust. Seepärast on asjakohane lubada kahe või enama krediidiasutuse ühist 

rahastamist, et väiksematel krediidiasutustel oleks võimalik pandikirju emiteerida. 

Sellega sätestataks ühe krediidiasutuse emiteeritud pandikirjadele tagatise 

pakkumiseks mitme krediidiasutuse varade koondamine ja hõlbustataks pandikirjade 

emiteerimist liikmesriikides, kus hästi arenenud turgu praegu ei ole. Nõudega kasutada 

ühisrahastamise lepingut tuleb tagada, et varad, mis emiteerivatele krediidiasutustele 

müüakse või antakse üle direktiivi 2002/47/EÜ kohase finantstagatiskokkuleppe 

alusel, vastavad liidu õiguse kohastele varade aktsepteeritavuse ja kattevarade 

eraldamise nõuetele. 

▌ 

(20) Pandikirja tagatiseks oleva tagatiste kogumi läbipaistvus on seda liiki 

finantsinstrumendi oluline osa, sest see suurendab võrreldavust ja võimaldab 

investoritel teha vajalikku riskihindamist. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2003/71/EÜ1 sisaldab reegleid väärtpaberite üldsusele pakkumisel või mõnes 

liikmesriigis asuval või tegutseval reguleeritud turul kauplemisele lubamisel 

avaldatava prospekti koostamise, kinnitamise ja levitamise kohta. Liikmesriikide 

seadusandjad ja turuosalised on direktiivi 2003/71/EÜ täiendamiseks 

pandikirjainvestoritele avaldatava teabe kohta aja jooksul välja töötanud mitu algatust. 

Siiski on vaja liidu tasandil täpsustada miinimumteavet, mille investorid peaksid enne 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite 

üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 

2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64). 
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pandikirjade ostmist või ostmise ajal saama. Liikmesriikidel peaks olema lubatud 

täiendada kõnealuseid miinimumnõudeid lisasätetega. 

(21) Pandikirjainvestorite kaitse tagamise põhielement on instrumendi likviidsusriski 

maandamine. See on otsustava tähtsusega, et tagada pandikirjadest tulenevate 

kohustustega seotud õigeaegsed tagasimaksed. Seepärast on asjakohane kehtestada 

tagatiste kogumi likviidsuspuhver, et maandada likviidsuspuudujäägiga seotud riske, 

nagu lõpptähtaegade mittevastavus ja intressimäärad, maksekatkestused, 

mitteeristatavuse riskid, tuletisinstrumendid ja muud tegevusega seotud kohustused, 

mis tuleb pandikirjade programmi kohaselt täita. Tagatiste kogumi likviidsuspuhver 

erineb liidu muude õigusaktide kohaselt krediidiasutustele kehtestatud üldistest 

likviidsuskatte nõuetest selle poolest, et see on otseselt seotud tagatiste kogumiga ja 

nii püütakse maandada just sellega seotud likviidsusriske. Regulatiivse koormuse 

vähendamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada asjakohast koostoimet 

likviidsuskatte nõuetega, mis on kehtestatud muude liidu või riigisiseste õigusaktidega 

muul otstarbel kui tagatiste kogumi likviidsuspuhvri jaoks. Seepärast peaks 

liikmesriigil olema võimalik otsustada, et tagatiste kogumi likviidsuspuhvri nõuet 

tuleks kohaldada ainult juhul, kui liidu või riigisisese õiguse kohaselt ei kohaldata 

hõlmatud ajavahemikul krediidiasutuse suhtes muid likviidsuskatte nõudeid. 

(22) Mitmes liikmesriigis on välja töötatud uuenduslikud lõpptähtaja profiilide struktuurid, 

et arvestada võimalike likviidsusriskidega, sealhulgas lõpptähtaegade 

mittevastavusega. Nende struktuuride hulka kuulub võimalus pikendada pandikirja 

ettenähtud lõpptähtaega teatavaks perioodiks või lubada, et tagatiste kogumisse 

kuuluvate varade rahavood läheksid otse pandikirja omanikele. Lõpptähtaja 

pikendamisega, mille abil vältida maksejõuetust või kriisilahendust, saavad 

krediidiasutused leevendada kiirmüügi mõju ja suurendada investorikaitset. Et need 

struktuurid ei oleks liiga keerukad, tuleb aga kehtestada tingimused, mille täitmisel 

võivad liikmesriigid neid struktuure lubada ▌. Ühtlasi tuleb tagada, et 

krediidiasutused ei saaks lõpptähtaega pikendada oma äranägemisel. Lõpptähtaega 

tuleks pikendada ainult siis, kui toimub objektiivne ja selgelt kindlaks määratud 

käivitav sündmus. 

(23) Erilise avaliku järelevalve raamistiku olemasolu on üks direktiivi 2009/65/EÜ 

artikli 52 lõike 4 kohane pandikirju iseloomustav element. Siiski ei määratleta 

kõnealuses direktiivis sellise järelevalve laadi, sisu ega selle tegemise eest vastutavaid 

asutusi. Seetõttu peavad sellise pandikirjade avaliku järelevalve elemendid olema 

ühtlustatud ning seda järelevalvet tegevate riiklike pädevate asutuste ülesanded ja 

kohustused selgelt sätestatud. 

(24) Kuna pandikirjade avalik järelevalve ei kattu liidu krediidiasutuste järelevalvega, 

peaks liikmesriikidel olema võimalik määrata neid teistsuguseid järelevalveülesandeid 

täitma pädevad riiklikud asutused, kes ei ole krediidiasutuste üldist järelevalvet 

tegevad asutused. Et tagada pandikirjade avaliku järelevalve kohaldamise ühtsus kogu 

liidus, tuleb siiski nõuda, et pandikirjade avalikku järelevalvet tegevad pädevad 

asutused teeksid tihedat koostööd krediidiasutuste üldise järelevalve eest vastutava 

pädeva asutusega. 

(25) Pandikirjade avalik järelevalve peaks hõlmama krediidiasutustele pandikirjade 

emiteerimise loa andmist. Kuna pandikirju peaks olema lubatud emiteerida üksnes 

krediidiasutustel, peaks loa saamise eeltingimus olema krediidiasutuse tegevusloa 

olemasolu. Käesolev direktiiv peaks sisaldama sätteid, millega reguleeritakse 
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tingimusi, mille alusel võivad liidu õiguse kohase tegevusloaga krediidiasutused saada 

pandikirjade programmi raames pandikirjade emiteerimise loa. 

(26) Mis puudutab loa kohaldamisala, siis koosneb pandikirjade programm üldjuhul 

tagatiste kogumist, millega tagatakse pandikirjade emissioon (erinevate 

rahvusvaheliste väärtpaberite identifitseerimisnumbritega (ISIN koodid)).  

(27) Tagamaks, et pandikirjad emiteerinud krediidiasutused täidavad neile kehtestatud 

kohustusi, ning tagamaks kogu liidus ühesuguse kohtlemise ja nõuete täitmise, tuleks 

liikmesriikidelt nõuda halduskaristuste ja muude tõhusate, proportsionaalsete ja 

hoiatavate haldusmeetmete kehtestamist. 

▌ 

(30) Et avastada pandikirjade emiteerimise ja turustamisega seotud nõuete võimalikku 

rikkumist, peaks pandikirjade avalikku järelevalvet tegevatel pädevatel asutustel 

olema vajalikud uurimisvolitused ja tõhusad mehhanismid, mis soodustaksid 

võimalikest või tegelikest rikkumistest teatamist. Mehhanismid ei tohiks piirata ühegi 

nende volituste ja mehhanismide kasutamisest kahjustatud isiku või üksuse õigust 

kaitsele.  

(31) Pandikirjade avalikku järelevalvet tegevatel pädevatel asutustel peaks samuti olema 

õigus määrata halduskaristusi ja võtta muid haldusmeetmeid, et tagada rikkumise järel 

võetava meetme võimalikult suur kohaldamisala ja aidata vältida edasisi rikkumisi, 

olenemata sellest, kas sellised meetmed on riigisisese õiguse kohaselt halduskaristused 

või muud haldusmeetmed. Liikmesriikidel peaks olema võimalik kehtestada 

lisakaristusi ning suuremaid rahalisi halduskaristusi, kui need, mis on ette nähtud 

käesolevas direktiivis. 

(32) Pandikirju käsitlevaid olemasolevaid riigisiseseid õigusakte iseloomustab asjaolu, et 

nende suhtes kohaldatakse riigi tasandil üksikasjalikke regulatsioone ning pandikirjade 

emiteerimise ja programmide järelevalvet, et tagada pandikirjade emiteerimisel 

investorite õiguste pidev kaitse. Järelevalve hõlmab programmi tunnusjoonte, 

katvusnõuete ja tagatiste kogumi kvaliteedi pidevat jälgimist. Investoritele 

pandikirjade emiteerimist reguleeriva õigusraamistiku kohta antava teabe piisav tase 

on investorikaitse oluline osa. Seepärast tuleb tagada, et pädevad asutused avaldavad 

korrapäraselt teavet käesoleva direktiivi ülevõtmise riigisiseste meetmete kohta ja selle 

kohta, kuidas nad pandikirjade avalikku järelevalvet teevad. 

(33) Pandikirju turustatakse liidus praegu riiklike nimetuste ja märgistega, millest mõned 

on väga tuntud, kuid ülejäänud tundmatud. Seepärast oleks arvatavasti mõistlik 

lubada krediidiasutustel, kes liidus pandikirju emiteerivad, kasutada pandikirjade 

müümisel nii liidu kui ka kolmandate riikide investoritele märgist „Euroopa 

pandikiri“, tingimusel et pandikirjad vastavad käesolevas direktiivis sätestatud 

nõuetele. Kui pandikirjad vastavad ka määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 129 

sätestatud nõuetele, peaks krediidiasutustel olema lubatud kasutada märgist „Kõrge 

kvaliteediga Euroopa pandikiri“. Märgis, mis näitab eriti kõrget ja hästi mõistetavat 

kvaliteeti, võib osutuda ligitõmbavaks isegi liikmesriikides, kus on kasutusel väga 

tuntud riiklikud märgised. Mõlemad Euroopa pandikirjade märgised aitavad 

investoritel hinnata pandikirjade kvaliteeti ja teevad need seega investeerimisobjektina 

nii liidus kui ka mujal ligitõmbavamaks. Märgiste kasutamine peaks siiski olema 

vabatahtlik ja liikmesriigil peaks olema võimalik säilitada Euroopa pandikirjade 

märgiste kõrval oma riigis kehtiv nimetuste ja märgiste raamistik. 
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(34) Et hinnata käesoleva direktiivi kohaldamist, peaks komisjon tihedas koostöös EBAga 

pandikirjade arengut liidus jälgima ning andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aru investorikaitse taseme ja pandikirjaturgude arengu kohta. Aruandes tuleks 

keskenduda ka pandikirjade emiteerimisel tagatiseks olevate varadega seotud 

arengusuundadele, sealhulgas liikmesriikide võimalusele lubada emiteerida pandikirju 

riigi osalusega äriühingute laenude rahastamiseks. 

(35) Euroopa Parlament rõhutas oma 4. juuli 2017. aasta resolutsioonis üleeuroopalise 

pandikirjade raamistiku kohta, et tuleks kõrvaldada väljaspool Euroopa 

Majanduspiirkonda asuvatel arenevatel pandikirjade turgudel tegutsevate 

emitentide turulepääsu tõkked, tagades kolmandate riikide emitentide pandikirjade 

võrdse kohtlemise, tingimusel et pädev Euroopa institutsioon tunnistab nende 

riikide õigusliku, institutsioonilise ja järelevalvekeskkonna põhjaliku hindamise 

alusel võrdväärseks. Liidu õiguse peamised põhimõtted võiksid olla eeskujuks kogu 

maailma pandikirjaturgudele. Kuna pandikirjaturg areneb kiiresti ka paljudes 

kolmandates riikides, tuleb kolmandate riikide jaoks viivitamata kehtestada 

samaväärsuskord. Kui kolmanda riigi pandikirjaemitentidel on turule lihtsam tulla, 

suurenevad liidu investorite valikuvõimalused ja juurdepääs pikaajalisele 

rahastamisele ning soodustatakse ka piiriüleste investeeringute suurendamist.▌ 

(36) Pandikirjadele on iseloomulik, et nende ettenähtud lõpptähtajani on aega mitu aastat. 

Seetõttu on vaja lisada üleminekumeetmed, millega tagada, et ... [Väljaannete talitus: 

palun lisada käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäev] 

seisuga emiteeritud pandikirjad jääksid sellest puutumata.  

(37) Pandikirjade ühtse raamistiku kehtestamise tulemusel tuleks muuta ka direktiivi 

2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 esitatud pandikirjade kirjeldust. Direktiivis 2014/59/EL 

osutatakse pandikirja määratlemiseks direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikele 4 ja kuna 

seda kirjeldust muudetakse, tuleks muuta ka direktiivi 2014/59/EL. Lisaks tuleks 

selleks, et vältida direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõike 4 kohaselt enne ... 

[Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 teises lõigus 

sätestatud kuupäev] emiteeritud pandikirjade mõjutamist, osutada sellistele 

pandikirjadele kuni nende lõpptähtaja saabumiseni kui pandikirjadele ja neid selliselt 

määratleda. Seepärast tuleks direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL vastavalt muuta. 

(38) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 

deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta1 kohustuvad liikmesriigid põhjendatud 

juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles 

selgitatakse seost direktiivi osade ja riigisiseste ülevõtvate õigusaktide vastavate osade 

vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et selliste dokumentide 

edastamine on põhjendatud. 

(39) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, ▌küll 

aga saab neid kogu liidu pandikirjaturgude edasise arendamise ja piiriüleste 

investeeringute toetamise vajaduse tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit 

võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale. 

                                                 
1 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14. 
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(40) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 45/20011 artikli 28 lõikega 2 ning ta esitas arvamuse …2,  

 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

I JAOTIS 

REGULEERIMISESE, KOHALDAMISALA JA MÕISTED  

Artikkel 1 

Reguleerimisese 

Käesolevas direktiivis sätestatavad investorikaitsereeglid käsitlevad järgmist: 

1) pandikirjade emiteerimise nõuded;  

2) pandikirjade struktuursed tunnused; 

3) pandikirjade avalik järelevalve; 

4) pandikirjadega seotud avalikustamisnõuded ▌. 

Artikkel 2 

Kohaldamisala 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse liidus asutatud krediidiasutuste emiteeritud pandikirjade 

suhtes. 

Artikkel 3 

Mõisted 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) „pandikiri“ – ▌võlakohustus, mille on avaliku järelevalve all kooskõlas artikliga 18 

emiteerinud krediidiasutus, sh hüpoteegikrediidiasutus, ja mis on artikli 4 kohane 

kahekordse regressiõiguse vahend, mis jäetakse kooskõlas artikliga 5 pankrotivarast 

välja, mille tagatiste kogumis olevad varad on kooskõlas artikliga 12 eraldatud ja 

mis on kooskõlas artikliga 6 või 6 a aktsepteeritava varaga tagatud; 

2) „pandikirjade programm“ – artiklis 15 osutatud varad ja kohustused ning 

krediidiasutuse tegevus pandikirjade emiteerimiseks artikli 19 kohaselt antud ▌loa 

alusel; 

3) „tagatiste kogum“ – niisuguste kindlaks tehtavate varade selgelt määratletud kogum, 

millega tagatakse pandikirjaemitendi maksekohustused pandikirja lõpptähtaja 

saabumiseni ning mille suhtes kohaldatakse õiguskorda, millega tagatakse, et 

hiljemalt pandikirjaemitendi suhtes kriisilahendus- või maksejõuetusmenetluse 

algatamisel eraldatakse need varad pandikirju emiteeriva krediidiasutuse muudest 

varadest; 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning 

selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1). 
2 [ELT C (…).] 
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4) „krediidiasutus“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud 

krediidiasutus; 

5) „hüpoteegikrediidiasutus“ – krediidiasutus, 

a) mis rahastab antud laene või ostetud nõudeid pandikirjade emiteerimisega, 

b) millel on seadusega lubatud anda ainult hüpoteegi- ja avaliku sektori laene 

ning 

c) millel ei ole lubatud võtta hoiuseid, kuid mis võib võtta ▌muid 

tagasimakstavaid vahendeid,  

ilma et see piiraks lisategevusalasid, mida on liikmesriigi enda õiguses piiratud või 

täpsemini sätestatud; 

6) „pandikirja kiirendamine“ – olukord, kus pandikiri muutub selle emiteerinud 

krediidiasutuse maksejõuetuse või kriisilahenduse tõttu viivitamatult sissenõutavaks 

ja lunastatavaks ning mille suhtes on pandikirjainvestoritel täitmisele pööratav õigus 

nõuda, et vastavad tagasimaksed tehtaks esialgsest lõpptähtajast varem; 

7) „turuväärtus“ – kinnisvara puhul määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 76 

määratletud turuväärus; 

8) „hüpoteekimisväärtus“ – kinnisvara puhul määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 

punktis 74 määratletud hüpoteekimisväärtus; 

▌ 10) „peamine vara“ – tagatiste kogumis kõige suurema osa moodustav vara, mis määrab 

tagatiste kogumi laadi; 

11) „asendusvara“ – peamiste varade kõrval kattevara nõuete täitmiseks kasutatav vara; 

12) „ületagatus“ – seadus- või lepingujärgse või vabatahtliku tagatise kogusuurus, mis 

ületab artiklis 15 sätestatud kattevara nõuet, v.a muud juba kasutusel olevad või 

tulevikus kasutusele võetavad lisatagatised, mis võivad olla ette nähtud kooskõlas 

riigisisese õigusega ja mis võivad aja jooksul muutuda; 

13) „kombineeritud rahastamise nõue“ – reeglid, millega nõutakse, et kohustuste ja 

saabuva tähtajaga varade vahelisi rahavooge tuleb selliselt kombineerida, et tagatud on 

laenuvõtjate maksete laekumine enne pandikirjainvestoritele maksete tegemist ja see, 

et laenuvõtjatelt laekuvad summad on vähemalt samaväärsed pandikirjainvestoritele 

tehtavate maksete väärtusega; 

14) „likviidsete vahendite netoväljavool“ – kõik teataval perioodil tehtavad maksed, 

sealhulgas põhi- ja intressimaksed ning pandikirjade programmi tuletislepingute 

raames tehtavad maksed, millest arvatakse maha kõik samal perioodil tagatiste 

kogumi varadega seotud nõuete alusel saadavad maksed; 

15) „lõpptähtaja pikendamise struktuur“ – mehhanism, millega konkreetse käivitaja 

esinemisel nähakse ette võimalus pikendada pandikirjade ettenähtud lõpptähtaega 

teatavaks perioodiks; 

16) „pandikirjade avalik järelevalve“ – pandikirjade programmide järelevalve, millega 

tagatakse pandikirjade emiteerimise suhtes kohaldatavate nõuete täitmine ja täitmise 

tagamine; 

17) „erihaldur“ – isik või üksus, kes on määratud haldama pandikirjade programmi selle 

programmi raames pandikirju emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse korral; 
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17 a) „kriisilahendus“ – saneerimismeetmed direktiivi 2001/24/EÜ artikli 2 seitsmenda 

taande tähenduses. 

II JAOTIS 

PANDIKIRJADE STRUKTUURSED TUNNUSED 

1. peatükk 

Kahekordne regressiõigus ja pankrotivarast väljajätmine 

Artikkel 4 

Kahekordne regressiõigus 

1. Liikmesriigid kehtestavad reeglid, mille kohaselt tekivad pandikirjainvestoritel 

järgmised nõuded: 

a) nõue pandikirju emiteeriva krediidiasutuse vastu; 

b) pandikirju emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse või kriisilahenduse korral 

eelisnõue põhisumma ja tagatiste kogumisse kuuluvatelt varadelt kogunenud 

võimalike intresside suhtes; 

c) pandikirju emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse korral ja juhul, kui 

punktis b osutatud eelisnõuet ei ole võimalik täielikult rahuldada, nõue 

krediidiasutuse pankrotivara suhtes, kusjuures see nõue kuulub samasse 

nõudejärku kui krediidiasutuse tagamata nõuetega eelisvõlausaldajate nõuded, 

nagu on kindlaks määratud riigisisese õiguse kohaste nõuete rahuldamise 

järkudega tavalises maksejõuetusmenetluses. 

2. Lõikes 1 osutatud nõuded piirduvad pandikirjadega seotud täielike 

maksekohustustega. 

3. Lõike 1 punkti c kohaldamisel võivad liikmesriigid kehtestada 

hüpoteegikrediidiasutuse maksejõuetuse korral reeglid, mille kohaselt tekib 

pandikirjainvestoritel nõue, mis kuulub kõrgemasse nõudejärku kui selle 

hüpoteegikrediidiasutuse tavaliste tagamata nõuetega võlausaldajate nõuded, nagu on 

kindlaks määratud riigisisese õiguse kohaste võlausaldajate nõuete rahuldamise 

järkudega tavalises maksejõuetusmenetluses, kuid madalamasse järku kui teiste 

eelisõigusega võlausaldajate nõuded. 

Artikkel 5 

Pandikirjade pankrotivarast väljajätmine 

Liikmesriigid tagavad, et pandikirju emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse või 

kriisilahenduse korral pandikirjadega seotud maksekohustuste suhtes automaatset 

kiirendamist ei kohaldata. 
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2. peatükk 

Tagatiste kogum ja kattevara 

I JAGU 

AKTSEPTEERITAV VARA 

Artikkel 6 

Kõrge kvaliteediga pandikirjade kattevarad 

Liikmesriigid nõuavad ▌, et kõrge kvaliteediga pandikirjad oleksid alati tagatud väga 

kvaliteetsete kattevaradega. Nende varade hulka kuuluvad kõik varad, mis on määruse (EL) 

nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktide a–g kohaselt aktsepteeritavad. ▌ 

Artikkel 6 a 

Tavaliste pandikirjade kattevarad 

1. Liikmesriigid võivad lubada emiteerida pandikirju, mis on tagatud väga kvaliteetsete 

kattevaradega, mida ei ole määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 

punktides a–g aktsepteeritavaks peetud. Sellisel juhul nõuavad liikmesriigid, et 

kattevarad annavad pandikirju emiteerivale krediidiasutusele õiguse nõuda selgelt 

kindlaks määratud rahasumma maksmist, nagu on sätestatud käesoleva artikli 

lõikes 2, ja on tagatud lõike 3 kohaste tagatisvaradega. Ühtlasi nõuavad 

liikmesriigid, et valitaks kattevarad, mis maandavad tagatiste kogumi riski, nagu on 

sätestatud lõikes 4. 

2. Liikmesriigid sätestavad reeglid, millega tagatakse, et lõikes 1 osutatud maksenõue 

vastab järgmistele õigusnõuetele: 

a) nõue peab olema tagatud varadega, mille omandiõigus ja tagatisõigused on 

registreeritud avalikus registris, või see peab olema komisjoni 

direktiivi 2006/111/EÜ artikli 2 punktis b määratletud riigi osalusega 

äriühingule antud laen; 

b) nõue, mis ei ole komisjoni direktiivi 2006/111/EÜ artikli 2 punktis b 

määratletud riigi osalusega äriühingule antud laen, on tagatud õiguspäraselt 

seatud hüpoteegi, koormatise, pandiõiguse või muu tagatisega, millest igaüks 

on täitmisele pööratav; 

c) punktis b osutatud hüpoteegi, koormatise, pandiõiguse või tagatise alusel 

peab pandikirju emiteerival krediidiasutusel olema võimalik saada nõude 

alusel tehtav makse mõistliku aja jooksul ja mõistlike kuludega. 

Punktide a ja b kohaldamiseks kehtestavad liikmesriigid reeglid, millega tagatakse 

tagatiste kogumis olevate nõuetega seotud hüpoteekide, koormatiste, pandiõiguste 

või tagatiste viivitamatu esitamine või registreerimine. 

Punktide b ja c kohaldamiseks tagavad liikmesriigid, et pandikirju emiteerivad 

krediidiasutused hindavad enne niisuguste nõuete tagatiste kogumisse arvamist, kas 

nõuded saab täitmisele pöörata ja kui kaua õigusmenetlused eeldatavasti kestavad. 

3. Liikmesriigid sätestavad reeglid, millega tagatakse, et lõikes 1 osutatud tagatisvarad 

vastavad ühele järgmisest nõuetest: 
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a) materiaalse vara puhul: turu- või hüpoteekimisväärtus on võimalik kindlaks 

määrata või kui see ei ole võimalik, hinnatakse vara väärtust liikmesriikide 

kehtestatud reeglite kohaselt; 

b) riigi osalusega äriühingule antava laenu puhul: äriühingu üle tehakse 

avalikku järelevalvet või riskipositsioonile või vastaspoolele on 

krediidikvaliteeti hindav määratud asutus andnud investeerimisjärgu 

reitingu. 

Punktis a osutatud vara väärtuse hindamise reeglite kohaldamisel nõuavad 

liikmesriigid, et materiaalse tagatisvara väärtust hindaks sõltumatu hindaja, kellel 

on hindamiseks vajalik kvalifikatsioon, oskused ja kogemused. Peale selle 

kehtestavad liikmesriigid väärtuse hindamise meetodi ja protsessi, mille eesmärk on 

leida väärtused, mis on samaväärsed või väiksemad kui vara teadmata turu- või 

hüpoteekimisväärtus tagatiste kogumisse arvamise hetkel. 

4. Liikmesriigid kehtestavad lõikes 1 osutatud riski maandamiseks järgmised nõuded: 

a) tagatiste kogumisse kuuluvate varade kogutagatis peab olema kahju või 

kahjustuste riski vastu piisavalt kindlustatud ning kindlustusnõue peab 

kuuluma tagatiste kogumi asendusvarade hulka; 

b) lõike 3 punktis a osutatud materiaalset varast kasutatakse tagatiste kogumi 

nõuete tagatisena kõige rohkem 70 % ulatuses vara väärtusest. Määruse 

(EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktides d–g osutatud materiaalse vara 

puhul võib väärtuse protsendimäär olla kõrgem, kuid mitte kõrgem kui 

nimetatud määruses sellise vara jaoks ette nähtud kõrgeim protsendimäär. 

Väärtus määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 

kohaldatavate reeglite alusel ja seda tehakse siis, kui laenu rahastatakse 

esimest korda pandikirjade abil; 

c) lõike 3 punktis b osutatud riigi osalusega äriühingule antavad laenud on 

tagatiste kogumi jaoks aktsepteeritavad diskontomäära ulatuses, mida 

kohaldatakse nende nimiväärtuse suhtes ja mis ei ole kõrgem kui 

– 80 % riskipositsioonist, kui vastaspoole üle tehakse avalikku järelevalvet, 

– 60 % riskipositsioonist, kui krediidikvaliteeti hindav määratud asutus on 

andnud vastaspoolele krediidireitingu, mis ei ole madalam kui tema enda 

investeerimisjärgu kvaliteedi künnis; 

d) tagatiste kogumisse kuuluvad varad peavad olema piisavalt mitmekesised, et 

riske saaks hajutada; 

e) tagatiste kogumis ei tohi olla suurt kontsentratsiooni. 

EBA töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud, milles on tagatiste 

kogumi iga peamise vara klassi jaoks kindlaks määratud 

a) väikseim arv eri vara, mis tagatiste kogumisse peab kuuluma, et see oleks 

piisavalt mitmekesine, nagu on osutatud esimese lõigu punktis d; 

b) esimese lõigu punktis e osutatud suure kontsentratsiooni puudumine, mida 

väljendatakse kõigi riskipositsioonide summast arvutatava 

protsendimäärana, millest ühegi võlgniku ükski riskipositsioon ei tohi 

kõrgem olla. 
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EBA esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud hiljemalt … 

[üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu teises 

lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas 

määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14. 

 

Artikkel 7 

Väljaspool liitu asuvad varad 

1. Kui lõikes 2 ei ole sätestatud teisiti, võivad liikmesriigid lubada pandikirju 

emiteerivatel krediidiasutustel võtta tagatiste kogumisse väljaspool liitu asuvaid 

varasid. 

2. Kui liikmesriigid lubavad lõikes 1 osutatud tagatiste kogumisse võtmist, tagavad nad, 

et investorite kaitsmiseks kontrollitakse, kas väljaspool liitu asuvad varad vastavad 

kõigile artiklis 6 või 6 a sätestatud nõuetele. Liikmesriigid tagavad, et tagatis annab 

samasuguse kindluse nagu liidus asuv tagatis, ja selliste varade realiseerimise nõuet 

saab õiguslikult täitmisele pöörata samamoodi nagu liidus asuvate varade puhul. 

2 a. Liikmesriigid lubavad võtta tagatiste kogumisse varasid, mis asuvad väljaspool liitu, 

kuid Euroopa Majanduspiirkonnas, kui varad vastavad käesoleva direktiivi artikli 6 

või 6 a nõuetele. 

Artikkel 8 

Grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuur 

Liikmesriigid võivad kehtestada reeglid, mille alusel kasutada gruppi kuuluva krediidiasutuse 

emiteeritud pandikirju („siseselt emiteeritud pandikirjad“) grupisisese tehingu kaudu teise 

samasse gruppi kuuluva krediidiasutuse poolt pandikirjade välisel emiteerimisel („väliselt 

emiteeritud pandikirjad“) kattevarana. Liikmesriigid nõuavad investorikaitse tagamiseks, et 

need reeglid sisaldaksid vähemalt järgmisi nõudeid: 

-a) siseselt emiteeritud pandikirjad vastavad käesolevale direktiivile; 

a) siseselt emiteeritud pandikirju müüakse krediidiasutusele, kes emiteerib 

pandikirju väliselt;▌ 

b) siseselt emiteeritud pandikirju kajastatakse pandikirjad väliselt emiteerinud 

krediidiasutuse bilansis; ▌ 

b a) tagatiste kogumis ei ole pandikirju, mille on siseselt emiteerinud eri 

emitendid; 

c) väliselt emiteeritud pandikirju müüakse grupivälistele pandikirjainvestoritele; 

c a) pandikirjainvestoritel, kes kavatsevad osta väliselt emiteeritud pandikirju, on 

õigus saada kõigi grupi poolt siseselt emiteeritud pandikirjade kohta kogu 

teave, mis investorile tuleb käesoleva direktiivi artikli 14 kohaselt esitada; 

d) nii siseselt kui ka väliselt emiteeritud pandikirjad liigituvad määruse (EL) 

nr 575/2013 III osa II jaotise 2. peatükis osutatud krediidikvaliteedi astmele 1 

ning on artikli 6 või 6 a kohaselt aktsepteeritavad varad.▌. 
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Artikkel 9 

Ühine rahastamine 

1. Liikmesriigid lubavad mitmel krediidiasutusel pandikirju ühiselt rahastada, 

tingimusel et ühiselt rahastatud pandikirja on emiteerinud üks krediidiasutus (n-ö 

korraldav asutus). 

Liikmesriigid kehtestavad investorikaitse tagamiseks reeglid, millega reguleeritakse 

direktiivi 2002/47/EÜ kohase finantstagatiskokkuleppe alusel laenude ja 

hüpoteekide, koormatiste, pandiõiguse või muu võrreldava tagatisõiguse müümist või 

ülekandmist need välja andnud krediidiasutuselt pandikirju emiteerivale 

krediidiasutusele. ▌ 

2. Liikmesriigid kehtestavad reeglid, mille kohaselt on ühine rahastamine lubatud 

juhul, kui selleks et korraldav asutus saaks pandikirju emiteerida, kasutatakse 

tagatiste kogumi kattevaradena ainult artiklis 6 või 6 a osutatud aktsepteeritud 

kattevarasid. Liikmesriigid tagavad, et korraldava asutuse maksejõuetuse või 

kriisilahenduse korral on kõikidel pandikirjainvestoritel regressiõigus kõikidele 

tagatiste kogumisse kuuluvatele varadele, nagu on sätestatud artikli 4 lõike 1 

punktis b, ja jääknõue korraldava asutuse vastu, nagu on sätestatud nimetatud lõike 

punktis c. Liikmesriigid võivad kehtestada reeglid, millega reguleeritakse ülejäänud 

investorite nõudeid tagatiste kogumi ühises rahastamises osalenud krediidiasutuste 

vastu, kui korraldava asutuse pankrotivara ei ole piisav. 

2 a. Liikmesriigid tagavad, et ühiselt rahastatud pandikirjade puhul tuleb järgida kõiki 

reegleid, mida pandikirjade suhtes ja pandikirjade avaliku järelevalve suhtes 

kohaldatakse.  

Artikkel 10 

Tagatiste kogumi koosseis 

1. Liikmesriigid kehtestavad reeglid, milles nähakse ette, et tagatiste kogumisse 

kuuluvate varade homogeensuse tase peab olema piisav ehk varad peavad olema 

tagatiste kogumisse kuuluvaid nõudeid tagava tagatise liigi poolest sarnased. 

Artiklis 6 osutatud varade puhul peetakse tagatiste kogumit piisavalt homogeenseks 

eeldusel, et kõik selle peamised varad kuuluvad ühte kolmest järgmisest rühmast: 

– varad, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktidele a–c; 

– varad, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktidele d–f; 

– varad, mis vastavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punktile g. 

Liikmesriigid lubavad teatava peamiste varade klassi puhul mitut eraldiseisvat 

homogeenset tagatiste kogumit. Käesolevat artiklit ei kohaldata tagatiste kogumisse 

kuuluvate avaliku sektori laenuvara, tuletislepingute ega asendusvara suhtes. 

2. EBA teeb järelevalvet käesoleva artikli lõikes 1 osutatud valdkonna eri tavade üle 

ning esitab kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 suunised käesoleva 

artikli kohaldamise kohta. 
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Artikkel 11 

Tagatiste kogumisse kuuluvad tuletislepingud  

1. Liikmesriigid tagavad, et tuletislepinguid võib arvata tagatiste kogumisse. Nad 

tagavad ka selle, et juhul, kui tuletisinstrumendid tagatiste kogumisse kuuluvad, on 

täidetud vähemalt järgmised nõuded: 

a) tuletislepinguid võetakse tagatiste kogumisse üksnes riskide maandamise 

eesmärgil; nende väärtuse hindamisel võetakse arvutuste aluseks 

netorahavoog; 

b) tuletislepingud on piisavalt dokumenteeritud; 

c) tuletislepingud on artikli 12 kohaselt eraldatud; 

d) tuletislepinguid ei saa lõpetada pandikirju emiteeriva krediidiasutuse 

maksejõuetuse ega kriisilahenduse korral; 

e) tuletislepingud vastavad lõike 2 kohaselt sätestatud reeglitele. 

2. Selleks et tagada lõikes 1 loetletud nõuete täitmine, kehtestavad liikmesriigid 

tagatiste kogumisse kuuluvaid tuletislepinguid käsitlevad reeglid, sealhulgas 

vähemalt järgmise: 

a) riskimaandamise vastaspoolte aktsepteeritavuse kriteeriumid; 

 ▌ 

c) tuletislepingute kohta nõutavad dokumendid. 

Artikkel 12 

Varade eraldamine tagatiste kogumis 

Liikmesriigid kehtestavad reeglid, millega reguleeritakse tagatiste kogumisse kuuluvate 

varade eraldamist. Need reeglid sisaldavad järgmisi nõudeid: 

a) pandikirju emiteeriv krediidiasutus suudab kõik tagatiste kogumisse kuuluvad 

varad alati kindlaks teha; 

b) tagatiste kogumisse kuuluvate kõikide varade eraldamine pööratakse 

täitmisele hiljemalt siis, kui hakatakse tegelema pandikirju emiteeriva 

krediidiasutuse maksejõuetuse või kriisilahendusega; 

c) kõik tagatiste kogumisse kuuluvad varad on kaitstud kolmandate isikute nõuete 

eest ega kuulu pandikirju emiteeriva krediidiasutuse pankrotivara hulka enne, 

kui on rahuldatud artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud eelisnõue. 

Esimese lõigu kohaldamisel hõlmavad tagatiste kogumisse kuuluvad varad seoses 

tuletisinstrumendi positsioonidega saadud mis tahes tagatist. 

▌ 

Artikkel 13 

Tagatiste kogumi järelevalvaja  

1. Liikmesriigid võivad nõuda, et pandikirju emiteeriv krediidiasutus määraks tagatiste 

kogumi üle pideva järelevalve tegemiseks tagatiste kogumi järelevalvaja, pidades 

silmas artiklites 6–12 ja artiklites 14–17 sätestatud nõudeid. 
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2. Kui liikmesriigid kasutavad lõikes 1 sätestatud võimalust, kehtestavad nad reeglid 

vähemalt järgmiste aspektide kohta: 

a) tagatiste kogumi järelevalvaja määramine ja ametist vabastamine; 

b) tagatiste kogumi järelevalvaja sobivuskriteeriumid; 

c) tagatiste kogumi järelevalvaja roll ja ülesanded, sealhulgas pandikirju 

emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse või kriisilahenduse korral; 

d) kohustus teavitada artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevat asutust; 

e) tagatiste kogumi järelevalvaja ülesannete täitmiseks vajalikule teabele 

juurdepääsu õigus. 

3. Tagatiste kogumi järelevalvaja peab olema pandikirju emiteerivast krediidiasutusest 

ja selle audiitorist eraldi ja sõltumatu. Artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädev 

asutus võib aga üksikjuhtumipõhiselt anda pandikirju emiteerivale 

krediidiasutusele loa teha oma tagatiste kogumi üle ise järelevalvet. 

4. Kui liikmesriigid kasutavad lõikes 1 sätestatud võimalust, teatavad nad sellest 

EBA-le. 

Artikkel 14 

Investorile esitatav teave 

1. Liikmesriigid tagavad, et pandikirju emiteeriv krediidiasutus annab pandikirjade 

programmide kohta piisavalt üksikasjalikku teavet, et investorid saaksid hinnata 

kõnealuse programmi profiili ja riske ning täita hoolsuskohustust. 

2. Lõike 1 kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et teave esitatakse investoritele vähemalt 

kaks korda aastas ja portfelli kohta esitatakse vähemalt järgmine teave: 

a) tagatiste kogumi ja lunastamata pandikirjade väärtus; 

b) tagatiste kogumisse kuuluvate varade geograafiline jaotus ja liik, nende laenu 

suurus ja hindamismeetod; 

c) andmed intressimäära-, vääringu-, krediidi-, turu- ja likviidsusriski kohta; 

d) tagatiste kogumisse kuuluvate varade ja pandikirjade lõpptähtaegade 

struktuurid, sealhulgas asjakohasel juhul ülevaade lõpptähtaja pikendamise 

käivitajatest; 

e) nõutud ja kättesaadava kattevara, sealhulgas seadusjärgse, lepingulise ja 

vabatahtliku ületagatuse tase; 

f) selliste laenude osakaal, mille tasumise tähtpäeva on ületatud rohkem kui 

90 päeva. 

Liikmesriigid tagavad, et teave esitatakse investoritele koondteabena. ▌ 

3. Liikmesriigid nõuavad investorikaitse tagamiseks, et pandikirju emiteerivad 

krediidiasutused avaldaksid oma veebisaidil lõigete 1 ja 2 kohaselt investoritele 

kättesaadavaks tehtava teabe. Liikmesriigid näevad ette, et käesoleva artikli 

kohaldamiseks piisab sellest, kui kõnealune teave tehakse kättesaadavaks 

elektrooniliselt. 
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II JAGU 

KATTEVARA JA LIKVIIDSUSKATTE NÕUDED  

Artikkel 15 

Kattevara nõuded  

1. Liikmesriik nõuab investorikaitse tagamiseks, et pandikirjade programmid vastaksid 

igal ajal vähemalt järgmistele kattevara nõuetele: 

a) tagatiste kogumisse kuuluvate varadega seotud kõikide maksenõuete summa 

on alati vähemalt võrdne nendele vastavate pandikirjadega seotud kõikide 

maksekohustuste summaga, sealhulgas kohustus tasuda põhisumma ja 

lunastamata pandikirjadelt kogunenud intressid ning pandikirjade programmi 

haldamise ja hooldusega seotud kulud▌; 

b) nõutava kattevara suuruse arvutamine tagab, et 

i) tagatiste kogumisse kuuluvate kõigi varade (välja arvatud varad, mis on 

tuletisinstrumendid) nimiväärtus kokku on vähemalt sama suur kui 

lunastamata pandikirjade nimiväärtus kokku (nimiväärtuse printsiip); ja 

ii) tuletisinstrumentidest tulenevate varade ja kohustuste väärtust 

hinnatakse netorahavoo alusel; 

c) kattevara nõude täitmisel arvestatakse järgmisi tagatiste kogumisse kuuluvaid 

varasid: 

i) peamised varad; 

ii) asendusvarad; 

iii) artikli 16 kohaselt hoitav likviidne vara; 

iv) tagatiste kogumis hoitavate tuletislepingute alusel saadud rahamaksed; 

v) seadusjärgne ületagatus; 

d) kattevarana ei arvestata tagamata nõudeid, mille puhul loetakse tekkinuks 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 kohane makseviivitus. 

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel võivad liikmesriigid lubada arvutada 

pandikirjade programmi haldamise ja hooldusega seotud kulud kindla summana. 

Esimese lõigu punkti b kohaldamisel võivad liikmesriigid lubada muid arvutuskäike, 

mille tulemusel ei ole kattevara suurem kui nimiväärtuse printsiibi kohase arvutuse 

tulemusel. 

2. Liikmesriigid tagavad, et kattevara arvutamine ja kohustuste arvutamine põhinevad 

samal metoodikal. 

Artikkel 16 

Tagatiste kogumi likviidsuspuhvri nõue 

1. Liikmesriigid nõuavad investorikaitse tagamiseks, et tagatiste kogum sisaldaks alati 

kättesaadavate likviidsete varadega likviidsuspuhvrit, millest saab katta pandikirjade 

programmi likviidsete vahendite netoväljavoolu. 
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2. Tagatiste kogumi likviidsuspuhver peab 180 kalendripäeva katma likviidsete 

vahendite netoväljavoolu, välja arvatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 3 

punktis 11 määratletud stressi perioodidel. 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud tagatiste kogumi likviidsuspuhver koosneb 

järgmist liiki varadest: 

a) delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 10, 11 ja 12 kohaselt 1. tasandi, 

2A tasandi ja 2B tasandi varaks liigituvad varad, mida on hinnatud kõnealuse 

delegeeritud määruse artikli 9 kohaselt ning mis on eraldatud käesoleva 

direktiivi artikli 12 kohaselt; 

b) ▌määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 lõike 1 punkti c kohased nõuded 

krediidiasutuste vastu. 

Esimese lõigu punkti a kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et iseenda emiteeritud 

pandikirju ei saa tagatiste kogumi likviidsuspuhvrisse võtta. 

Esimese lõigu punkti b kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 kohaselt makseviivituses olevatest 

riskipositsioonidest tulenevaid tagamata nõudeid ei saa tagatiste kogumi 

likviidsuspuhvrisse võtta. 

3 a. Tagatiste kogumi likviidsuspuhvrisse kuuluvaid likviidseid varasid ei võeta arvesse 

delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud likviidsuskatte nõuete täitmisel. 

4. Erandina lõikest 3 a võivad liikmesriigid otsustada, et lõike 3 punktis a osutatud 

tagatiste kogumi likviidsuspuhvrisse kuuluvaid likviidseid varasid võib võtta 

delegeeritud määruses (EL) 2015/61 sätestatud likviidsuskatte nõuete täitmisel 

arvesse kõige rohkem pandikirjade programmi likviidsete vahendite netoväljavoolu 

summas. See võimalus ei mõjuta aga niisuguse nõude kohaldamist, mille kohaselt 

tuleb neid tagatiste kogumi likviidsuspuhvrisse kuuluvaid likviidseid varasid hoida 

pandikirjade programmis eraldi ning emitendi kriisilahenduse või maksejõuetuse 

korral eraldatult likviidsetest varadest, mida hoitakse delegeeritud 

määruses (EL) nr 2015/61 sätestatud likviidsuskatte nõuete eesmärgil. 

5. Seoses lõpptähtaja pikendamise struktuuridega tagavad liikmesriigid▌, et pärast 

võimalikku lõpptähtaja pikendamist ajakohastatakse põhisumma tagasimaksmisel 

kohaldatavaid likviidsuskatte nõudeid nii, et need oleksid kuni põhisumma tasumise 

tähtajani alati maksevajadustega kooskõlas. 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 sätestatud nõudeid ei kohaldata selliste pandikirjade 

suhtes, mille suhtes kohaldatakse kombineeritud rahastamise nõudeid. 

Artikkel 17 

Lõpptähtaja pikendamise struktuuride tingimused 

1. Liikmesriigid võivad lubada emiteerida pandikirju, mille struktuur võimaldab 

lõpptähtaja pikendamist, kui investorikaitse on tagatud vähemalt järgmisel viisil: 

a) lõpptähtaja pikendamise käivitajad on täpsustatud lepingus või seaduses; 

b) lõpptähtaega saab pikendada ainult emitendi maksejõuetuse või 

kriisilahenduse korral ja pädeva järelevalveasutuse heakskiidul või 

riigisiseses õiguses kindlaks määratud objektiivsete finantskäivitajate alusel; 
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c) investorile lõpptähtaja struktuuri kohta esitatav teave on piisav, et võimaldada 

kindlaks määrata pandikirjade riski, ning sisaldab üksikasjalikke andmeid 

järgmise kohta: 

i) lõpptähtaja pikendamiste käivitaja; 

ii) lõpptähtaja pikendamiste tagajärjed pandikirju emiteeriva krediidiasutuse 

maksejõuetuse või kriisilahenduse korral; 

iii) artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädeva asutuse ja erihalduri roll seoses 

lõpptähtaja pikendamisega, kui see on asjakohane; 

d) pandikirja lõpptähtaja saab igal ajal kindaks määrata; 

e) lõpptähtaja pikendamine ei mõjuta pandikirjainvestorite järjestust; 

f) lõpptähtaja pikendamine ei muuda pandikirjade struktuurseid tunnuseid ei 

seoses artiklis 4 osutatud kahekordse regressiõiguse ega artiklis 5 osutatud 

pankrotivarast väljajätmisega. 

1 a. EBA töötab välja tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse lõike 1 punktis b 

osutatud objektiivseid finantskäivitajaid ja nähakse ette niisuguste käivitajate 

objektiivsed testid. EBA esitab kõnealuse regulatiivsete standardite eelnõu 

hiljemalt ... [üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

Komisjonile antakse õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu käesoleva 

lõike kolmandas lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas 

määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14. 

2. Liikmesriigid, kes lubavad emiteerida lõpptähtaja pikendamise struktuuriga 

pandikirju, teavitavad oma otsusest EBAt. 

III JAOTIS 

PANDIKIRJADE AVALIK JÄRELEVALVE 

Artikkel 18 

Pandikirjade avalik järelevalve 

1. Liikmesriigid näevad investorikaitse tagamiseks ette, et pandikirjade emiteerimise 

suhtes kohaldatakse pandikirjade avalikku järelevalvet. 

2. Liikmesriigid määravad lõikes 1 osutatud pandikirjade avaliku järelevalve jaoks ühe 

või mitu pädevat asutust. Nad teavitavad määratud asutustest komisjoni ja EBAt, 

teatades ühtlasi vajaduse korral ülesannete ja kohustuste jagunemise. 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused jälgivad 

pandikirjade emiteerimist, et hinnata vastavust käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu 

võetud riigisisestes õigusnormides sätestatud nõuetele. 

4. Liikmesriigid tagavad, et pandikirju emiteerivad krediidiasutused registreerivad kõik 

pandikirjade programmiga seotud tehingud ning kehtestavad piisavad ja asjakohased 

dokumenteerimissüsteemid ja -protsessid. 

5. Lisaks tagavad liikmesriigid asjakohaste meetmete olemasolu, et lõike 2 kohaselt 

määratud pädevatel asutustel oleks võimalik saada teavet, mida on vaja käesoleva 

direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riigisisestes õigusnormides sätestatud nõuete 



 

PE626.780v02-00 26/36 RR\1170112ET.docx 

ET 

täitmise hindamiseks, kõnealuste nõuete võimaliku rikkumise uurimiseks ning 

halduskaristuste ja parandusmeetmete kehtestamiseks kooskõlas artikli 23 

ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseste õigusnormidega. 

6. Liikmesriigid tagavad, et lõike 2 kohaselt määratud pädevatel asutustel on pädevus, 

vahendid, tegevusvõime, volitused ja sõltumatus, mida pandikirjade avaliku 

järelevalvega seotud ülesannete täitmine eeldab. 

Artikkel 19 

Pandikirja programmide luba  

1. Liikmesriigid nõuavad investorikaitse tagamiseks, et pandikirjade programmi luba 

tuleb saada enne selle programmi raames pandikirjade emiteerimist. Liikmesriigid 

volitavad selliseid lube andma artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused. 

2. Liikmesriigid sätestavad lõikes 1 osutatud loa saamise nõuded, sealhulgas vähemalt 

järgmised nõuded: 

a) asjakohane tegevuskava, milles on ette nähtud pandikirjade emiteerimine; 

b) piisavad investorikaitse põhimõtted, protsessid ja metoodika, mida rakendada 

tagatiste kogumisse kuuluvate laenude heakskiitmisel, muutmisel, uuendamisel 

ja refinantseerimisel; 

c) juhtkonnal ja pandikirja programmiga tegelevatel töötajatel on piisav 

kvalifikatsioon ning pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade programmi 

haldamise kohta piisavad teadmised; 

d) tagatiste kogumi halduskorraldus vastab käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 

vastu võetud riigisisestes õigusnormides sätestatud nõuetele. 

Artikkel 20 

Pandikirjade avalik järelevalve maksejõuetuse või kriisilahenduse korral 

1. Artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused teevad pandikirju emiteeriva 

krediidiasutuse kriisilahenduse korral koostööd asjaomase kriisilahendusasutusega, et 

tagada pandikirjainvestorite õiguste ja huvide kaitse, kontrollides sealhulgas 

kriisilahenduse protsessi ajal vähemalt pandikirjade programmi pidevat ja 

asjatundlikku haldamist. 

2. Liikmesriigid võivad pandikirju emiteeriva krediidiasutuse maksejõuetuse korral ette 

näha erihalduri määramise, et tagada pandikirjainvestorite õiguste ja huvide kaitse, 

sealhulgas seeläbi, et maksejõuetusprotsessi ajal kontrollitakse vähemalt pandikirjade 

programmi pidevat ja asjatundlikku haldamist. 

Kui liikmesriigid seda võimalust kasutavad, nõuavad nad, et erihalduri määramise ja 

ametist vabastamise peavad kiitma heaks artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud 

pädevad asutused. 

3. Kui liikmesriigid näevad lõike 2 kohaselt ette erihalduri määramise, võtavad nad vastu 

reeglid, milles sätestatakse kõnealuse erihalduri ülesanded ja vastutus vähemalt seoses 

järgmisega: 

a) pandikirjadega seotud kohustuste täitmine; 
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b) tagatiste kogumisse kuuluvate varade valitsemine ja realiseerimine, sealhulgas 

nende ülekandmine koos pandikirjadega seotud kohustustega teisele pandikirju 

emiteerivale krediidiasutusele; 

c) selliste juriidiliste tehingute tegemine, mida on vaja tagatiste kogumi 

nõuetekohaseks haldamiseks, pandikirjadega seotud kohustuste kattevara 

pidevaks jälgimiseks ning niisuguste menetluste algatamiseks, mille eesmärk 

on nõuda varad tagatiste kogumis olevas väärtuses sisse ja kanda pärast 

pandikirjaga seotud kõigi kohustuste täitmist ülejäänud varad pandikirjad 

emiteerinud krediidiasutuse pankrotivara hulka. 

4. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused, 

määramise korral ka erihaldur, ja kriisilahendusasutus kooskõlastavad maksejõuetus- 

või kriisilahendusmenetluses oma tegevust ja vahetavad teavet. 

Artikkel 21 

Pädevale asutusele aru andmine 

1. Liikmesriigid nõuavad investorikaitse tagamiseks, et pandikirju emiteerivad 

krediidiasutused esitaksid artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevatele asutustele 

pandikirjade programmide kohta lõikes 2 sätestatud teabe. Aruandlus toimub 

korrapäraselt ja pädevate asutuste taotluse korral. Liikmesriigid kehtestavad 

korrapärase aruandluse sageduse eraldi reeglites. 

2. Lõike 1 kohaselt kehtestatavate aruandluskohustustega nõutakse, et pandikirjade 

programmi nõuete kohta esitataks vähemalt järgmine teave: 

a) kahekordne regressiõigus artikli 4 kohaselt; 

b) pandikirjade pankrotivarast väljajätmine artikli 5 kohaselt; 

c) varade aktsepteeritavus ja tagatiste kogumi nõuded artiklite 6–11 kohaselt; 

d) tagatiste kogumi varade eraldamine artikli 12 kohaselt; 

e) tagatiste kogumi järelevalvaja tegevus artikli 13 kohaselt; 

f) investori teavitamise nõuded artikli 14 kohaselt; 

g) kattevara nõuded artikli 15 kohaselt; 

h) tagatiste kogumi likviidsuspuhver artikli 16 kohaselt; 

i) lõpptähtaja pikendamise struktuuride tingimused artikli 17 kohaselt. 

3. Liikmesriigid kehtestavad reeglid pandikirju emiteeriva krediidiasutuse poolt tema 

maksejõuetuse või kriisilahenduse korral artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevale 

asutusele lõikes 2 sätestatud nõuete kohta aru andmiseks. 

Artikkel 22 

Pädevate asutuste volitused pandikirjade avaliku järelevalve tegemisel 

1. Liikmesriigid annavad investorikaitse tagamiseks artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud 

pädevatele asutustele kõik järelevalve-, uurimis- ja karistuste kehtestamise volitused, 

mida on vaja pandikirjade avaliku järelevalve tegemiseks. 

2. Lõike 1 kohased volitused hõlmavad järgmist: 
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a) artikli 19 kohaste lubade andmise või nende andmisest keeldumise volitus; 

b) käesoleva direktiivi täitmise hindamiseks pandikirjade programmi korrapärase 

läbivaatamise volitus; 

c) kohapealse ja väliskontrolli tegemise volitus; 

d) halduskaristuste või karistuste ja parandusmeetmete kehtestamise volitus 

kooskõlas artikli 23 ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseste õigusnormidega; 

e) pandikirjade emiteerimisega seotud järelevalvesuuniste vastuvõtmise ja 

rakendamise volitus. 

Artikkel 23 

Halduskaristused ja muud haldusmeetmed 

1. Liikmesriigid sätestavad reeglid, millega kehtestatakse vähemalt järgmistes 

olukordades kohaldatavad asjakohased halduskaristused ja muud haldusmeetmed: 

a) krediidiasutus on saanud pandikirjade emiteerimise loa valeandmeid esitades 

või muul ebaseadusliku viisil; 

b) krediidiasutus ei vasta enam loa andmise tingimustele; 

c) krediidiasutus emiteerib pandikirju artikli 19 ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnormide kohase loata; 

d) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei täida artikli 4 ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnormides sätestatud nõudeid; 

e) pandikirju emiteeriva krediidiasutuse emiteeritavad pandikirjad ei vasta 

artikli 5 ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormides sätestatud nõuetele; 

f) pandikirju emiteeriva krediidiasutuse emiteeritavad pandikirjad ei ole artikli 6 

ja artikli 6 a ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormide kohaselt tagatud; 

g) pandikirju emiteeriv krediidiasutus emiteerib pandikirju, mis on tagatud 

väljaspool liitu asuvate varadega, rikkudes artikli 7 ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnormides sätestatud nõudeid; 

h) pandikirju emiteeriv krediidiasutus kasutab pandikirjade tagamiseks 

grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirjade struktuuri, rikkudes artikli 8 

ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormides sätestatud nõudeid; 

i) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei täida artikli 9 ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnormides sätestatud ühise rahastamise tingimusi; 

j) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei täida artikli 10 ülevõtmiseks vastu 

võetud õigusnormides sätestatud tagatiste kogumi koosseisu tingimusi; 

k) pandikirju emiteeriv krediidiasutus hoiab tuletislepinguid tagatiste kogumis 

muul eesmärgil kui riskide maandamiseks või ei täida artikli 11 ülevõtmiseks 

vastu võetud õigusnormides sätestatud nõudeid; 

l) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei täida artikli 12 ülevõtmiseks vastu 

võetud õigusnormides sätestatud tagatiste kogumi varade eraldamise nõudeid; 

m) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei esita teavet või esitab puudulikku või 

ebaõiget teavet, rikkudes artikli 14 ülevõtmiseks vastu võetud õigusnorme; 
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n) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei hoia korduvalt või püsivalt tagatiste 

kogumi likviidsuspuhvrit, rikkudes artikli 16 ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnorme; 

o) lõpptähtaja pikendamise struktuuriga pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei 

täida artikli 17 ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormides sätestatud lõpptähtaja 

pikendamise struktuuride tingimusi; 

p) pandikirju emiteeriv krediidiasutus ei esita oma kohustuste kohta teavet või 

esitab puudulikku või ebaõiget teavet, rikkudes artikli 21 lõike 2 punktide a–i 

ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormides sätestatud kohustusi. 

Liikmesriigid võivad otsustada mitte sätestada reegleid halduskaristuste või muude 

haldusmeetmete kehtestamise kohta selliste rikkumiste puhul, mille suhtes 

kohaldatakse riigisiseses õiguses kriminaalkaristusi. Sellisel juhul teavitavad 

liikmesriigid komisjoni asjakohastest kriminaalõiguse sätetest. 

2. Lõikes 1 osutatud halduskaristused ja muud haldusmeetmed peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad▌. 

▌ 

▌ 

3. Liikmesriigid tagavad ka, et halduskaristusi ja parandusmeetmeid rakendatakse 

tõhusalt. 

▌ 

Artikkel 25 

Koostöökohustused 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused teevad 

tihedat koostööd krediidiasutuste üldist järelevalvet tegevate pädevate asutustega 

kooskõlas krediidiasutuste suhtes kohaldatavate asjaomaste liidu õigusaktidega. 

2. Lisaks tagavad liikmesriigid, et artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused 

teevad tihedat koostööd ka üksteisega. Kõnealune koostöö hõlmab ka üksteisele teabe 

andmist, kui see on asjakohane muude asutuste järelevalveülesannete täitmiseks 

käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseste õigusnormide kohaselt. 

3. Lõike 2 teise lause puhul tagavad liikmesriigid, et artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud 

pädevad asutused teevad järgmist: 

a) edastavad teise sellise pädeva asutuse nõudmisel kogu asjakohase teabe; 

b) teatavad omal algatusel mis tahes olulise teabe teistele pädevatele asutustele 

teistes liikmesriikides. 

4. Samuti tagavad liikmesriigid, et lõikes 1 osutatud pädevad asutused teevad käesoleva 

direktiivi kohaldamisel koostööd EBAga. 

5. Käesoleva artikli kohaldamisel peetakse teavet oluliseks, kui see võib oluliselt 

mõjutada teises liikmesriigis pandikirjade emiteerimise hindamist. 



 

PE626.780v02-00 30/36 RR\1170112ET.docx 

ET 

Artikkel 26 

Avalikustamisnõuded 

1. Liikmesriigid tagavad, et artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud pädevad asutused 

avaldavad oma ametlikul veebisaidil järgmise teabe: 

a) pandikirjade emiteerimise kohta vastu võetud riigisiseste õigus- ja 

haldusnormide ning üldiste suuniste tekst; 

b) loetelu krediidiasutustest, kellel on lubatud pandikirju emiteerida; 

c) loetelu pandikirjadest, mille puhul lubatakse kasutada märgist „Euroopa 

pandikiri“, ja loetelu pandikirjadest, mille puhul lubatakse kasutada märgist 

„Kõrge kvaliteediga Euroopa pandikiri“. 

2. Lõike 1 kohaselt avaldatud teave peab olema piisav, et võimaldada eri liikmesriikide 

pädevate asutuste vastuvõetud meetodeid asjakohaselt võrrelda. Seda teavet 

ajakohastatakse, kui on vaja võtta arvesse muutusi. 

3. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel teavitavad artikli 18 lõike 2 kohaselt määratud 

pädevad asutused igal aastal EBAt krediidiasutuste ja pandikirjade loeteludest.  

IV JAOTIS 

MÄRGISTAMINE  

Artikkel 27 

Märgistamine 

Liikmesriigid tagavad, et märgist „Euroopa pandikiri“ ja selle tõlget kõigisse liidu 

ametlikesse keeltesse kasutatakse ainult käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 

õigusnormides sätestatud nõuetele vastavate pandikirjade puhul. 

Liikmesriigid tagavad, et märgist „Kõrge kvaliteediga Euroopa pandikiri“ ja selle tõlget 

kõigisse liidu ametlikesse keeltesse kasutatakse ainult pandikirjade puhul, mis vastavad 

käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormides sätestatud nõuetele ja 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 kohastele aktsepteeritavusnõuetele. 

V JAOTIS 

MUUDE DIREKTIIVIDE MUUTMINE 

Artikkel 28 

Direktiivi 2009/65/EÜ muutmine 

Direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:  

1) esimene lõik asendatakse järgmisega: 

„Liikmesriigid võivad lõike 1 esimese lõiguga ette nähtud 5 % piirmäära suurendada kuni 

25 protsendini, kui võlakirjad emiteeriti enne [Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis 

on üks päev pärast käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäeva] ja 

need vastavad käesolevas lõikes sätestatud nõuetele, mis kehtisid nende emiteerimise 

kuupäeval, või kui võlakirjad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi (EL) 20XX/XX* artikli 3 punkti 1 kohasele pandikirjade määratlusele. 

____________________________ 
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* [Väljaannete talitus: palun lisada viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 

direktiivile (EL) …/…, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku 

järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL 

(ELT C […], […], lk […])].“; 

2) kolmas lõik jäetakse välja. 

Artikkel 29 

Direktiivi 2014/59/EL muutmine 

Direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punkt 96 asendatakse järgmisega: 

„96) „pandikiri“ – instrument, millele on osutatud emiteerimise kuupäeval kehtinud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ* artikli 52 lõikes 4 ja mis emiteeriti 

enne ... [Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis on üks päev pärast käesoleva direktiivi 

artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäeva], või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi (EL) 20XX/XX** artikli 3 lõikes 1 sätestatud määratluse kohane pandikiri; 

__________________________________ 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt 

võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) 

käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32). 

** [Väljaannete talitus: palun lisada viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 

direktiivile (EL) …/…, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku 

järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL 

(ELT C […], […], lk […])].“. 

VI JAOTIS 

LÕPPSÄTTED 

Artikkel 30 

Üleminekumeetmed 

Liikmesriigid tagavad, et enne XX [Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis on üks 

päev pärast käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäeva] 

emiteeritud ja emiteerimise kuupäeval kehtinud direktiivi 2009/65/EÜ artikli 52 lõikes 4 

sätestatud nõuetele vastavate pandikirjade suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artiklites 5–

12 ning artiklites 15, 16, 17 ja 19 sätestatud nõudeid, kuid neile võib kuni nende lõpptähtaja 

saabumiseni osutada käesoleva direktiiviga kooskõlas kui pandikirjadele. 

Käesoleva artikli esimest lõiku kohaldatakse ka niisuguste pandikirjade seeriate 

jätkuemissioonide või uute seeriate suhtes, mille esmase emissiooni kuupäev on varasem 

kui [Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis on üks päev pärast käesoleva direktiivi 

artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäeva]. 
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Artikkel 31 

Samaväärsus 

1. Komisjonil on õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud 

õigusakte, milles kinnitatakse, et kolmanda riigi õigus-, järelevalve- ja täitmise 

tagamise kord  

a) on samaväärsed II jaotises sätestatud nõuetega ning III jaotises sätestatud 

järelevalvevolituste ja karistustega ning 

b) on sellised, et neid kohaldatakse ja jõustatakse mõjusalt ning õiglasel ja 

moonutusi mittetekitaval viisil, et tagada selles kolmandas riigis mõjus järelevalve ja 

täitmise tagamine. 

2. Kui komisjon võtab kolmanda riigi korra samaväärsuse kohta vastu käesoleva artikli 

lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakti, peetakse II jaotises sätestatud nõuetele 

vastavaks pandikirju, mille emitent on asutatud kõnealuses kolmandas riigis. 

▌ 

3. Komisjon jälgib koostöös EBAga, kas kolmanda riigi nõuded, mis on samaväärsed 

II jaotises sätestatud nõuetega ja mille suhtes on vastu võetud delegeeritud õigusakt, 

on tõhusad, ning annab sellest Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 

aru. Kui aruandest ilmneb, et kolmanda riigi asutused kohaldavad samaväärseid 

nõudeid puudulikult või ebajärjekindlalt või kolmanda riigi õigusaktid erinevad 

liidu õigusaktidest väga palju, kaalub komisjon, kas asjaomase kolmanda riigi 

õigusraamistiku samaväärsust kinnitav otsus tuleks tühistada. Kui komisjon hakkab 

samaväärsust kinnitavat otsust tühistama või peatama, peab ta samaväärsust 

kinnitavate otsuste tühistamiseks või peatamiseks kehtestama läbipaistva korra, et 

anda turule kindlust ja toetada finantsstabiilsust. 

Artikkel 31 a 

Läbivaatamine ja aruanded 

1. Komisjon esitab tihedas koostöös EBAga hiljemalt ... [Väljaannete talitus: palun 

lisada kuupäev, mis on kolm aastat pärast käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 

teises lõigus sätestatud kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva direktiivi rakendamise kohta seoses investorikaitse taseme ja liidus 

pandikirjade emiteerimises toimunud muutustega, sh 

a) muutused pandikirjade emiteerimise lubade arvus; 

b) muutused käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud õigusnormide ja 

määruse (EL) nr 575/2013 artikli 129 kohaselt emiteeritud pandikirjade arvus; 

c) pandikirjade emiteerimisel tagatiseks olevate varadega seotud muutused; 

d) ületagatuse tasemega seotud muutused; 

e) piiriülesed investeeringud pandikirjadesse, sealhulgas välisinvesteeringud 

kolmandatest riikidest ja kolmandatesse riikidesse; 

f) lõpptähtaja pikendamise struktuuriga pandikirjade emiteerimisega seotud 

muutused; 

g) pandikirjaturgude toimimise hindamine ja soovitused edasise tegevuse kohta. 
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2. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva], võtab 

komisjon pärast asjaomast teemat käsitleva uuringu tellimist ja kättesaamist ning 

pärast EBA ja EKPga konsulteerimist vastu aruande, milles hinnatakse riske, mis 

on tingitud pikendatavatest lõpptähtaegadest sellise struktuuriga pandikirjade 

puhul. Erilist tähelepanu pööratakse kriisi ajal selliseid pandikirju hoidvate 

investorite riskidele. Komisjon esitab selle uuringu ja aruande ning vajaduse korral 

nendega koos ka asjakohase ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

3. Hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva], võtab 

komisjon pärast asjaomast teemat käsitleva uuringu tellimist ja kättesaamist ning 

pärast EBA ja EKPga konsulteerimist vastu aruande võimaluse kohta võtta 

kasutusele kahekordse regressiõiguse vahend, st Euroopa tagatud võlakirjad. 

Komisjon esitab selle uuringu ja aruande ning vajaduse korral nendega koos ka 

asjakohase ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

4. Lõike 1 kohaldamisel edastavad liikmesriigid punktide a–f kohase teabe komisjonile 

hiljemalt ... [Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev, mis on kaks aastat pärast 

käesoleva direktiivi artikli 32 lõike 1 teises lõigus sätestatud kuupäeva]. 

Artikkel 32 

Ülevõtmine 

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt ... [kaks aastat pärast käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäeva]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates ... [kaks aastat ja üks päev pärast käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäeva]. 

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel 

nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti. 

Artikkel 33 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 
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Artikkel 34 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja  
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