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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kehtiv määruse (EL) nr 575/2013 

ja direktiivi 2013/36/EL kohane 

usaldatavusnõuete täitmise kord põhineb 

suures osas Baseli pangajärelevalve 

komitee järjestikustel rahvusvahelistel 

reguleerivatel standarditel, mis on nähtud 

ette suurte pangandusgruppide jaoks ja 

milles käsitletakse investeerimisühingute 

mitmekesisele tegevusele omaseid 

spetsiifilisi riske ainult osaliselt. 

Investeerimisühingutele omaseid 

spetsiifilisi nõrkusi ja riske tuleks seega 

käsitleda täiendavalt asjakohaste ja 

proportsionaalsete usaldatavusnõuetega 

liidu tasandil. 

(2) Kehtiv määruse (EL) nr 575/2013 

ja direktiivi 2013/36/EL kohane 

usaldatavusnõuete täitmise kord põhineb 

suures osas Baseli pangajärelevalve 

komitee järjestikustel rahvusvahelistel 

reguleerivatel standarditel, mis on nähtud 

ette suurte pangandusgruppide jaoks ja 

milles käsitletakse investeerimisühingute 

mitmekesisele tegevusele omaseid 

spetsiifilisi riske ainult osaliselt. 

Investeerimisühingutele omaseid 

spetsiifilisi nõrkusi ja riske tuleks seega 

käsitleda täiendavalt tõhusate, asjakohaste 

ja proportsionaalsete usaldatavusnõuetega 

liidu tasandil, aidates tagada võrdsed 

võimalused kogu ELis ja tagades tõhusa 

järelevalve usaldatavusnõuete täitmise 

üle, hoides samal ajal vastavuskulud 

kontrolli all ja tagades enamiku 

investeerimisühingute riskide jaoks 

piisava kapitali. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Usaldusväärne usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalve peaks tagama, et 

investeerimisühinguid juhitakse 

nõuetekohaselt ja nende klientide 

parimates huvides. Arvesse tuleks võtta 

investeerimisühingute ja nende klientide 

liigsete riskide võtmise potentsiaali ning 

(3) Usaldusväärne usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalve peaks tagama, et 

investeerimisühinguid juhitakse 

nõuetekohaselt ja nende klientide 

parimates huvides. Arvesse tuleks võtta 

investeerimisühingute ja nende klientide 

liigsete riskide võtmise potentsiaali ning 
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investeerimisühingute võetud riski ja 

investeerimisühingute põhjustatava riski eri 

tasemeid. Usaldatavusnõuete täitmise 

järelevalve eesmärk peaks olema ka 

investeerimisühingutele põhjendamatu 

halduskoormuse tekitamise vältimine. 

investeerimisühingute võetud riski ja 

investeerimisühingute põhjustatava riski eri 

tasemeid. Usaldatavusnõuete täitmise 

järelevalve eesmärk peaks olema ka 

investeerimisühingutele 

ebaproportsionaalse halduskoormuse 

tekitamise vältimine. Samal ajal peaksid 

need nõuded võimaldama saavutada 

tasakaalu eri investeerimisühingute 

ohutuse ja usaldusväärsuse tagamise ning 

ülemääraste kulude vältimise vahel, mis 

võiksid kahjustada nende äritegevuse 

elujõulisust. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Paljud määrusest (EL) nr 575/2013 

ja direktiivist 2013/36/EL tulenevad 

nõuded on mõeldud krediidiasutusi 

ohustavate üldiste riskide käsitlemiseks. 

Kehtivad nõuded on seetõttu suures osas 

kalibreeritud nii, et säilitada 

krediidiasutuste laenuandmisvõime 

majandustsüklite käigus ning kaitsta 

hoiustajaid ja maksumaksjaid võimaliku 

maksejõuetuse eest, ning need ei ole ette 

nähtud investeerimisühingute erinevate 

riskiprofiilide käsitlemiseks. 

Investeerimisühingutel ei ole suuri 

jaeklientidele ja äriühingutele antud 

laenude portfelle ning nad ei kaasa 

hoiuseid. Tõenäosus, et nende 

maksejõuetusel on üldisele 

finantsstabiilsusele kahjulik mõju, on 

väiksem kui krediidiasutuste puhul. 

Investeerimisühinguid ohustavad ja nende 

tekitatud riskid on järelikult krediidiasutusi 

ohustavatest ja nende tekitatud riskidest 

tunduvalt erinevad ning seda erinevust 

tuleks liidu usaldatavusraamistikus selgelt 

kajastada. 

(4) Paljud määrusest (EL) nr 575/2013 

ja direktiivist 2013/36/EL tulenevad 

nõuded on mõeldud krediidiasutusi 

ohustavate üldiste riskide käsitlemiseks. 

Kehtivad nõuded on seetõttu suures osas 

kalibreeritud nii, et säilitada 

krediidiasutuste laenuandmisvõime 

majandustsüklite käigus ning kaitsta 

hoiustajaid ja maksumaksjaid võimaliku 

maksejõuetuse eest, ning need ei ole ette 

nähtud investeerimisühingute erinevate 

riskiprofiilide käsitlemiseks. 

Investeerimisühingutel ei ole suuri 

jaeklientidele ja äriühingutele antud 

laenude portfelle ning nad ei kaasa 

hoiuseid. Tõenäosus, et nende 

maksejõuetusel on üldisele 

finantsstabiilsusele kahjulik mõju, on 

väiksem kui krediidiasutuste puhul, kuid 

nad kujutavad endast siiski ohtu, mida 

tuleb käsitleda tugeva raamistiku abil. 

Investeerimisühinguid ohustavad ja nende 

tekitatud riskid on järelikult krediidiasutusi 

ohustavatest ja nende tekitatud riskidest 

tunduvalt erinevad ning seda erinevust 

tuleks liidu usaldatavusraamistikus selgelt 
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kajastada. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Eri liikmesriigid kohaldavad 

kehtivat raamistikku erinevalt ja see 

ohustab liidus investeerimisühingute 

võrdseid tingimusi. Erinevused tulenevad 

sellest, et raamistiku kohaldamine eri 

investeerimisühingute suhtes, lähtudes 

nende osutatavatest teenustest, on üldiselt 

keerukas ning mõni riiklik asutus kohandab 

või ühtlustab kohaldamist siseriiklikus 

õiguses või tavas. Kuna kehtivas 

usaldatavusraamistikus ei käsitleta kõiki 

teatavat liiki investeerimisühinguid 

ohustavaid ja nende tekitatud riske, on 

mõnes liikmesriigis kohaldatud teatavate 

investeerimisühingute suhtes suuri 

lisakapitalinõudeid. Selleks et tagada kogu 

liidus investeerimisühingute 

usaldatavusnõuete täitmise ühtlustatud 

järelevalve, tuleks kehtestada kõnealuseid 

riske käsitlevad ühtsed sätted. 

(5) Eri liikmesriigid kohaldavad 

kehtivat raamistikku erinevalt ja see 

ohustab liidus investeerimisühingute 

võrdseid tingimusi, takistades investorite 

juurdepääsu uutele võimalustele ja 

parematele viisidele riske hallata. 

Erinevused tulenevad sellest, et raamistiku 

kohaldamine eri investeerimisühingute 

suhtes, lähtudes nende osutatavatest 

teenustest, on üldiselt keerukas ning mõni 

riiklik asutus kohandab või ühtlustab 

kohaldamist siseriiklikus õiguses või tavas. 

Kuna kehtivas usaldatavusraamistikus ei 

käsitleta kõiki teatavat liiki 

investeerimisühinguid ohustavaid ja nende 

tekitatud riske, on mõnes liikmesriigis 

kohaldatud teatavate investeerimisühingute 

suhtes suuri lisakapitalinõudeid. Selleks et 

tagada kogu liidus investeerimisühingute 

usaldatavusnõuete täitmise selge 

ühtlustatud järelevalve, tuleks kehtestada 

kõnealuseid riske käsitlevad ühtsed sätted. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Mõnes liikmesriigis võivad 

investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet teha asutused, mis on 

erinevad asutustest, kes teevad 

turukäitumise järelevalvet. Seepärast on 

vaja luua nende asutuste jaoks koostöö- ja 

teabevahetuse mehhanism. 

(7) Mõnes liikmesriigis võivad 

investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise järelevalvet teha asutused, mis on 

erinevad asutustest, kes teevad 

turukäitumise järelevalvet. Seepärast on 

vaja luua nende asutuste jaoks koostöö- ja 

teabevahetuse mehhanism, et tagada 

kõikjal liidus kiiresti ja tõhusalt toimiv 
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investeerimisühingute usaldatavusnõuete 

täitmise ühtlustatud järelevalve. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Nõutav investeerimisühingu 

algkapitali tase peaks põhinema teenustel, 

mille osutamiseks, ja tegevusel, millega 

tegelemiseks on investeerimisühingule 

vastavalt direktiivile 2004/39/EL antud 

luba. Liikmesriikide võimalus vähendada 

teatud olukordades nõutud algkapitali taset, 

nagu on nähtud ette direktiivis 2013/36/EL, 

ja nimetatud direktiivi kohaldamise 

ebaühtlane rakendamine on põhjustanud 

selle, et nõutud algkapitali tase on liidus 

erinev. Lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks 

nõutud algkapitali tasemed ühtlustada. 

(9) Nõutav investeerimisühingu 

algkapitali tase peaks põhinema teenustel, 

mille osutamiseks, ja tegevusel, millega 

tegelemiseks on investeerimisühingule 

vastavalt direktiivile 2004/39/EL antud 

luba. Liikmesriikide võimalus vähendada 

teatud olukordades nõutud algkapitali taset, 

nagu on nähtud ette direktiivis 2013/36/EL, 

ja nimetatud direktiivi kohaldamise 

ebaühtlane rakendamine on põhjustanud 

selle, et nõutud algkapitali tase on liidus 

erinev. Lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks 

nõutud algkapitali tasemed vastavalt 

ühtlustada kõikide liidu 

investeerimisühingute jaoks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Siseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et vastutus 

investeerimisühingu rahandusliku 

usaldusväärsuse ja eelkõige maksevõime 

järelevalve eest lasuks päritoluliikmesriigi 

pädeval asutusel. Selleks et 

investeerimisühingute järelevalve oleks 

tulemuslik ka muudes liikmesriikides, kus 

nad teenuseid osutavad või kus neil on 

filiaal, tuleks tagada tihe koostöö selliste 

muude liikmesriikide pädevate asutustega. 

(11) Siseturu nõuetekohaseks 

toimimiseks on vaja, et vastutus 

investeerimisühingu rahandusliku 

usaldusväärsuse ja eelkõige maksevõime 

järelevalve eest lasuks päritoluliikmesriigi 

pädeval asutusel. Selleks et 

investeerimisühingute järelevalve oleks 

tulemuslik ka muudes liikmesriikides, kus 

nad teenuseid osutavad või kus neil on 

filiaal, tuleks tagada tihe koostöö ja 

teabevahetus selliste muude liikmesriikide 

pädevate asutustega. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 

asutustel peaks teabevahetuse ja 

järelevalve eesmärgil ning eelkõige 

finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks 

olema võimalik teha juhtumipõhiselt 

kohapealseid kontrolle ja uurida nende 

territooriumil asuvate 

investeerimisühingute filiaalide tegevust 

ning nõuda teavet nende filiaalide tegevuse 

kohta. Järelevalvemeetmed nende filiaalide 

puhul peaksid siiski jääma 

päritoluliikmesriigi vastutusalasse. 

(12) Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel 

asutustel peaks teabevahetuse ja 

järelevalve eesmärgil ning eelkõige 

finantssüsteemi stabiilsuse ja kindluse 

tagamiseks olema võimalik teha 

juhtumipõhiselt kohapealseid kontrolle ja 

uurida nende territooriumil asuvate 

investeerimisühingute filiaalide tegevust 

ning nõuda teavet nende filiaalide tegevuse 

kohta. Järelevalvemeetmed nende filiaalide 

puhul peaksid siiski jääma 

päritoluliikmesriigi vastutusalasse. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et tagada käesolevas 

direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- 

[investeerimisühinguid käsitlev määrus]] 

sätestatud kohustuste täitmine, peaksid 

liikmesriigid nägema ette halduskaristused 

ja muud haldusmeetmed, mis on tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et 

tagada, et halduskaristustel on hoiatav 

mõju, tuleks need avaldada, välja arvatud 

teatavate täpselt kindlaks määratud 

asjaolude korral. Klientidel ja investoritel 

peaks olema juurdepääs teabele 

investeerimisühingutele kehtestatud 

halduskaristuste ja -meetmete kohta, et neil 

oleks võimalik teha teadlik otsus 

investeerimisvõimaluste kohta. 

(16) Selleks et tagada käesolevas 

direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- 

[investeerimisühinguid käsitlev määrus]] 

sätestatud kohustuste täitmine, peaksid 

liikmesriigid nägema ette halduskaristused 

ja muud haldusmeetmed, mis on tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et 

tagada, et halduskaristustel on hoiatav 

mõju, tuleks need avaldada. Klientidel ja 

investoritel peaks olema juurdepääs teabele 

investeerimisühingutele kehtestatud 

halduskaristuste ja -meetmete kohta, et neil 

oleks võimalik teha teadlik otsus 

investeerimisvõimaluste kohta. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 

vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse 

(EL) ---/---- [investeerimisühinguid 

käsitlev määrus]] rikkumiste avastamiseks 

peaks liikmesriikidel olema vajalikud 

uurimisvolitused ja nad peaksid kehtestama 

tulemuslikud mehhanismid võimalikest või 

tegelikest rikkumistest teatamiseks. 

(17) Käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 

vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse 

(EL) ---/---- [investeerimisühinguid 

käsitlev määrus]] rikkumiste avastamiseks 

peaks liikmesriikidel olema vajalikud 

uurimisvolitused ja nad peaksid kehtestama 

tulemuslikud ja kiired mehhanismid 

võimalikest või tegelikest rikkumistest 

teatamiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Investeerimisühingutel peaks olema 

sisemine kapital, mis on mahu, kvaliteedi 

ja koosseisu seisukohast piisav, et katta 

neid ohustavad või ohustada võivad 

spetsiifilised riskid. Pädevad asutused 

peaksid tagama, et investeerimisühingutel 

on sobivad strateegiad ja protsessid 

sisemise kapitali adekvaatsuse hindamiseks 

ja säilitamiseks. 

(18) Investeerimisühingutel peaks olema 

olemas sisemine kapital, mis on mahu, 

kvaliteedi ja koosseisu seisukohast piisav, 

et katta neid ohustavad või ohustada 

võivad spetsiifilised riskid. Pädevad 

asutused peaksid tagama, et 

investeerimisühingutel on sobivad 

strateegiad ja protsessid sisemise kapitali 

adekvaatsuse hindamiseks ja säilitamiseks. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Selleks et viia töötasu vastavusse 

investeerimisühingute riskiprofiiliga ning 

tagada võrdsed tingimused, tuleks 

investeerimisühingute suhtes kohaldada 

selget üldjuhtimiskorda ja 

tasustamiseeskirju, milles võetakse arvesse 

krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

erinevusi. Kõnealustest normidest tuleks 

aga vabastada väikesed ja mitteseotud 

(20) Selleks et viia töötasu vastavusse 

investeerimisühingute riskiprofiiliga ning 

tagada võrdsed tingimused, tuleks 

investeerimisühingute suhtes kohaldada 

selget üldjuhtimiskorda ja 

tasustamiseeskirju, mis on sooneutraalsed 

ja milles võetakse arvesse krediidiasutuste 

ja investeerimisühingute erinevusi. 

Kõnealustest normidest tuleks aga 
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investeerimisühingud, sest direktiivi 

2014/65/EL kohased sätted tasustamise ja 

äriühingu üldjuhtimise kohta on seda liiki 

investeerimisühingute jaoks piisavalt 

põhjalikud. 

vabastada väikesed ja mitteseotud 

investeerimisühingud, sest Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2014/65/EL1 a kohased sätted tasustamise 

ja äriühingu üldjuhtimise kohta on seda 

liiki investeerimisühingute jaoks piisavalt 

põhjalikud. 

 ______________ 

 1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

15.mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL 

finantsinstrumentide turgude kohta ning 

millega muudetakse direktiive 

2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 

12.6.2014, lk 349). 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Arvestades, et üldsus nõuab üha 

rohkem maksustamise läbipaistvust, ja 

selleks et edendada investeerimisühingute 

sotsiaalset vastutust, on asjakohane nõuda, 

et investeerimisühingud avalikustaksid 

teatava teabe, sealhulgas teave teenitud 

kasumi, makstud maksude ja saadud 

riiklike toetuste kohta. 

(24) Arvestades, et üldsus nõuab üha 

rohkem maksustamise läbipaistvust, ja 

selleks et edendada investeerimisühingute 

sotsiaalset vastutust, on asjakohane nõuda, 

et investeerimisühingud avalikustaksid 

kord aastas teatava teabe, sealhulgas teave 

teenitud kasumi, makstud maksude ja 

saadud riiklike toetuste kohta. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu pädevat asutust, kes täidavad 

käesoleva direktiiviga ette nähtud 

funktsioone ja ülesandeid. Liikmesriigid 

teavitavad komisjoni ja EBAt pädeva 

asutuse määramisest ja juhul, kui pädevaid 

asutusi on rohkem kui üks, annavad teada, 

millised on iga pädeva asutuse 

1. Liikmesriigid määravad ühe või 

mitu pädevat asutust, kes täidavad 

käesoleva direktiiviga ette nähtud 

funktsioone ja ülesandeid. Liikmesriigid 

teavitavad komisjoni, EBAt ja ESMAt 

pädeva asutuse määramisest ja juhul, kui 

pädevaid asutusi on rohkem kui üks, 

annavad teada, millised on iga pädeva 
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funktsioonid ja ülesanded. asutuse funktsioonid ja ülesanded. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) pädevate asutuste koostöö Euroopa 

Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetena 

rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel 

lugupidamisel, eelkõige tagades enda ja 

teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 

liikmete vahel asjakohase ja usaldusväärse 

teabe liikumise; 

(a) pädevate asutuste koostöö Euroopa 

Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetena 

rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel 

lugupidamisel, eelkõige tagades enda ja 

teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 

liikmete vahel asjakohase, usaldusväärse 

ja ammendava teabe liikumise; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) pädevad asutused teevad kõik, mis 

võimalik, et järgida suuniseid ja soovitusi, 

mille on välja andnud EBA vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 1093/201038 artiklile 16, ning 

reageerida hoiatustele ja soovitustele, mille 

on välja andnud Euroopa Süsteemsete 

Riskide Nõukogu (ESRN) vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(EL) nr 1092/201039 artiklile 16; 

(c) pädevad asutused teevad kõik, mis 

võimalik, et tagada suuniste ja soovituste 

järgimine, mille on välja andnud EBA 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 1093/201038 artiklile 16, 

ning reageerida hoiatustele ja soovitustele, 

mille on välja andnud Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr 1092/201039 artiklile 16; 

__________________ __________________ 

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust 

nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ 

(ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa 

Järelevalveasutus (Euroopa 

Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust 

nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ 

(ELT L 331, 15.12.2010, lk 12). 

39 Euroopa parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 

39 Euroopa parlamendi ja nõukogu 

24. novembri 2010. aasta määrus (EL) 
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nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi 

usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa 

Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 

15.12.2010, lk 1). 

nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi 

usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa 

Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 

15.12.2010, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon ajakohastab käesoleva 

artikli lõigetes 1–3 osutatud algkapitali 

summasid rakendusaktidega, et võtta 

arvesse suundumusi majanduses ja 

rahanduses. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu artikli 56 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetluse kohaselt. 

4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 54 vastu delegeeritud 

õigusakte, et ajakohastada käesoleva 

artikli lõigetes 1–3 osutatud algkapitali 

summasid, et võtta arvesse suundumusi 

majanduses ja rahanduses.  

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused edastavad vastuvõtva liikmesriigi 

pädevatele asutustele viivitamata kogu 

teabe ja tõendid võimalike probleemide ja 

selliste riskide kohta, mida 

investeerimisühing klientide kaitsele või 

finantssüsteemi stabiilsusele vastuvõtvas 

liikmesriigis tekitab ning mille nad on 

investeerimisühingu tegevuse üle 

järelevalvet tehes kindlaks teinud. 

2. Päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused edastavad vastuvõtva liikmesriigi 

pädevatele asutustele viivitamata kogu 

teabe ja tõendid võimalike probleemide ja 

selliste riskide kohta, mida 

investeerimisühing klientide kaitsele või 

finantssüsteemi stabiilsusele või kindlusele 

vastuvõtvas liikmesriigis tekitab ning mille 

nad on investeerimisühingu tegevuse üle 

järelevalvet tehes kindlaks teinud. 

 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui vastuvõtva liikmesriigi 

pädevad asutused on pärast lõikes 2 

osutatud teabe ja tõendite esitamist 

seisukohal, et päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused ei ole võtnud lõikes 3 osutatud 

vajalikke meetmeid, võivad vastuvõtva 

liikmesriigi pädevad asutused võtta pärast 

päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 

EBA teavitamist asjakohaseid meetmeid, et 

kaitsta kliente, kellele teenuseid osutatakse, 

ja finantssüsteemi stabiilsust. 

4. Kui vastuvõtva liikmesriigi 

pädevad asutused on pärast lõikes 2 

osutatud teabe ja tõendite esitamist 

seisukohal, et päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused ei ole võtnud lõikes 3 osutatud 

vajalikke meetmeid, võivad vastuvõtva 

liikmesriigi pädevad asutused võtta pärast 

päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 

EBA kohest teavitamist asjakohaseid 

meetmeid, et kaitsta kliente, kellele 

teenuseid osutatakse, ja finantssüsteemi 

stabiilsust ja kindlust. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused, kes ei ole nõus vastuvõtva 

liikmesriigi pädevate asutuste meetmetega, 

võivad suunata küsimuse EBA-le, kes 

tegeleb sellega määruse (EL) nr 1093/2010 

artiklis 19 sätestatud korras. Kui EBA 

tegutseb nimetatud artikli alusel, võtab ta 

otsuse vastu ühe kuu jooksul. 

5. Päritoluliikmesriigi pädevad 

asutused, kes ei ole nõus vastuvõtva 

liikmesriigi pädevate asutuste meetmetega, 

võivad suunata küsimuse EBA-le, kes 

tegeleb sellega määruse (EL) nr 1093/2010 

artiklis 19 sätestatud korras. Kui EBA 

tegutseb nimetatud artikli alusel, võtab ta 

otsuse vastu võimalikult kiiresti ja 

hiljemalt ühe kuu jooksul. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. EBA esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud 

tehniliste standardite eelnõud komisjonile 

hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist]. 

8. EBA esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud 

tehniliste standardite eelnõud komisjonile 

hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist]. 

 

Muudatusettepanek  22 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel 

on järelevalve eesmärgil ja juhul, kui nad 

leiavad, et see on vastuvõtva liikmesriigi 

finantssüsteemi stabiilsuse seisukohast 

asjakohane, volitus juhtumipõhiselt 

kohapeal kontrollida ja uurida nende 

territooriumil asuvate 

investeerimisühingute filiaalide tegevust 

ning nõuda filiaalilt teavet tema tegevuse 

kohta. 

Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel 

on järelevalve eesmärgil ja juhul, kui nad 

leiavad, et see on vastuvõtva liikmesriigi 

finantssüsteemi stabiilsuse või kindluse 

seisukohast asjakohane, volitus 

juhtumipõhiselt kohapeal kontrollida ja 

uurida nende territooriumil asuvate 

investeerimisühingute filiaalide tegevust 

ning nõuda filiaalilt teavet tema tegevuse 

kohta. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne kontrollimist ja uurimist 

konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi 

pädevad asutused päritoluliikmesriigi 

pädevate asutustega. 

Enne kontrollimist ja uurimist 

konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi 

pädevad asutused viivitamata 

päritoluliikmesriigi pädevate asutustega. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pärast kontrollide ja uurimise lõppu 

edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad 

asutused päritoluliikmesriigi pädevatele 

asutustele teabe, mis on asjaomase 

investeerimisühingu riskihindamise 

seisukohast oluline. 

Pärast kontrollide ja uurimise lõppu 

edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad 

asutused esimesel võimalusel 

päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 

teabe, mis on asjaomase 

investeerimisühingu riskihindamise 

seisukohast oluline. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Konfidentsiaalset teavet, mida kõnealused 

asutused ja isikud oma ülesannete täitmisel 

saavad, võib avalikustada ainult 

kokkuvõttena või koondkujul, tingimusel et 

üksikuid investeerimisühinguid ega isikuid 

ei ole võimalik identifitseerida; eelnevalt 

sätestatu ei hõlma kriminaalõiguse 

valdkonda kuuluvaid juhtumeid. 

Konfidentsiaalset teavet, mida kõnealused 

asutused ja isikud oma ülesannete täitmisel 

saavad, võib avalikustada kokkuvõttena või 

koondkujul, tingimusel et üksikuid 

investeerimisühinguid ega isikuid ei ole 

võimalik identifitseerida; eelnevalt 

sätestatu ei hõlma kriminaalõiguse 

valdkonda kuuluvaid juhtumeid. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pädevad asutused võivad artikli 2 

kohaldamisel vahetada konfidentsiaalset 

teavet, näha selgelt ette, kuidas seda tuleb 

töödelda, ning piirata selgelt selle 

edastamist. 

4. Pädevad asutused võivad artikli 2 

kohaldamisel vahetada konfidentsiaalset 

teavet ja näha selgelt ette, kuidas seda 

tuleb töödelda. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid näevad ette, et iga isik, 

kellele on antud luba kooskõlas direktiiviga 

2006/43/EÜ40 ja kes täidab 

investeerimisühingus direktiivi 

2009/65/EÜ41 artiklis 73 või direktiivi 

2013/34/EL artiklis 34 kirjeldatud 

ülesandeid või muid seadusjärgseid 

ülesandeid, on kohustatud teavitama kohe 

pädevaid asutusi kõigist asjaomast 

investeerimisühingut või temaga 

märkimisväärset seost omavat ettevõtjat 

Liikmesriigid näevad ette, et iga isik, 

kellele on antud luba kooskõlas direktiiviga 

2006/43/EÜ40 ja kes täidab 

investeerimisühingus direktiivi 

2009/65/EÜ41 artiklis 73 või direktiivi 

2013/34/EL artiklis 34 kirjeldatud 

ülesandeid või muid seadusjärgseid 

ülesandeid, on kohustatud teavitama 

võimalikult kiiresti pädevaid asutusi 

kõigist asjaomast investeerimisühingut või 

temaga märkimisväärset seost omavat 
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 ET 

puudutavatest asjaoludest või otsustest, 

mis: 

ettevõtjat puudutavatest asjaoludest või 

otsustest, mis: 

__________________ __________________ 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 

2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis 

käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 

konsolideeritud aruannete kohustuslikku 

auditit ning millega muudetakse nõukogu 

direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 

ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 

9.6.2006, lk 87). 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 

2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis 

käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja 

konsolideeritud aruannete kohustuslikku 

auditit ning millega muudetakse nõukogu 

direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 

ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 

9.6.2006, lk 87). 

41 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). 

41 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). 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) juriidilise isiku puhul rahaline 

halduskaristus kuni 10 % ettevõtja eelmise 

majandusaasta kogu aastasest netokäibest, 

sealhulgas brutotulu, mis koosneb 

saadaolevatest intressidest ja 

samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt 

ja muudelt muutuvtuluga või fikseeritud 

tulumääraga väärtpaberitelt ning 

saadaolevatest komisjoni- või 

teenustasudest; 

(d) juriidilise isiku puhul rahaline 

halduskaristus kuni 15 % ettevõtja eelmise 

majandusaasta kogu aastasest netokäibest, 

sealhulgas brutotulu, mis koosneb 

saadaolevatest intressidest ja 

samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt 

ja muudelt muutuvtuluga või fikseeritud 

tulumääraga väärtpaberitelt ning 

saadaolevatest komisjoni- või 

teenustasudest; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iv 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iv) küsitleda teisi küsitlemisega 

nõustuvaid isikuid, et koguda uurimise 

esemega seotud teavet; 

iv) küsitleda teisi asjaomaseid isikuid, 

et koguda uurimise esemega seotud teavet; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 Artikkel 18 

Halduskaristuste ja -meetmete avaldamine Halduskaristuste ja -meetmete avaldamine 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused avaldavad põhjendamatu 

viivituseta oma ametlikul veebisaidil 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristused ja -meetmed, mille kohta 

ei ole esitatud kaebust või mille kohta ei 

saa enam kaebust esitada. Avaldatakse ka 

teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning 

selle füüsilise või juriidilise isiku 

identiteedi kohta, kellele karistus 

määratakse või kelle suhtes meede 

võetakse. Teave avaldatakse ainult pärast 

asjaomase isiku karistustest või meetmetest 

teavitamist ning ulatuses, mis on vajalik ja 

proportsionaalne. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused avaldavad põhjendamatu 

viivituseta oma ametlikul veebisaidil 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristused ja -meetmed, mille kohta 

ei ole esitatud kaebust või mille kohta ei 

saa enam kaebust esitada. Avaldatakse ka 

teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning 

selle füüsilise või juriidilise isiku 

identiteedi kohta, kellele karistus 

määratakse või kelle suhtes meede 

võetakse. Teave avaldatakse ainult pärast 

asjaomase isiku karistustest või meetmetest 

teavitamist ning ulatuses, mis on vajalik ja 

proportsionaalne. Pädevad asutused 

tagavad, et sama teave avaldatakse 

asjaomase investeerimisühingu ametlikul 

veebisaidil. 

2. Kui liikmesriigid lubavad selliste 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristuste või -meetmete avaldamist, 

mis on edasi kaevatud, avaldavad pädevad 

asutused oma ametlikul veebisaidil ka 

teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta. 

2. Kui liikmesriigid lubavad selliste 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristuste või -meetmete avaldamist, 

mis on edasi kaevatud, avaldavad pädevad 

asutused oma ametlikul veebisaidil ka 

teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta. 

Pädevad asutused tagavad, et sama teave 

avaldatakse asjaomase 

investeerimisühingu ametlikul veebisaidil. 

3. Pädevad asutused avaldavad 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristused või -meetmed 

3. Pädevad asutused avaldavad 

kooskõlas artikliga 16 kehtestatud 

halduskaristused või -meetmed 



 

AD\1158692ET.docx 17/29 PE621.063v02-00 

 ET 

anonüümselt järgmistel juhtudel: anonüümselt järgmistel juhtudel: 

(a) karistus on määratud füüsilisele isikule 

ja tema isikuandmete avaldamist peetakse 

ebaproportsionaalseks; 

(a) karistus on määratud füüsilisele isikule 

ja tema isikuandmete avaldamist peetakse 

ebaproportsionaalseks; 

(b) avaldamine ohustaks käimasolevat 

kriminaaluurimist või finantsturgude 

stabiilsust; 

(b) avaldamine ohustaks käimasolevat 

kriminaaluurimist või finantsturgude 

stabiilsust; 

(c) avaldamine põhjustaks asjaomastele 

investeerimisühingutele või füüsilistele 

isikutele ebaproportsionaalset kahju. 

(c) avaldamine põhjustaks asjaomastele 

investeerimisühingutele või füüsilistele 

isikutele ebaproportsionaalset kahju. 

4.  Pädevad asutused tagavad, et 

käesoleva artikli kohaselt avaldatud teave 

jääb nende ametlikule veebisaidile 

vähemalt viieks aastaks. Isikuandmed 

võivad pädeva asutuse ametlikul 

veebisaidil olla ainult juhul, kui see on 

kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade 

kohaselt lubatud. 

4.  Pädevad asutused tagavad, et 

käesoleva artikli kohaselt avaldatud teave 

jääb nende ametlikule veebisaidile 

vähemalt viieks aastaks. Isikuandmed 

võivad pädeva asutuse ametlikul 

veebisaidil olla ainult juhul, kui see on 

kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade 

kohaselt lubatud. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pädevad asutused teavitavad EBAt artikli 

16 kohaselt kehtestatud halduskaristustest 

ja -meetmetest, nende karistuste ja 

meetmete kohta esitatud kaebustest ning 

kaebuste tulemustest. EBA peab talle teada 

antud halduskaristuste ja -meetmete 

keskset andmebaasi üksnes pädevate 

asutuste vahelise teabevahetuse eesmärgil. 

Andmebaasile pääsevad ligi ainult pädevad 

asutused ja seda ajakohastatakse 

korrapäraselt. 

Pädevad asutused teavitavad EBAt artikli 

16 kohaselt kehtestatud halduskaristustest 

ja -meetmetest, nende karistuste ja 

meetmete kohta esitatud kaebustest ning 

kaebuste tulemustest. EBA peab talle teada 

antud halduskaristuste ja -meetmete 

keskset andmebaasi üksnes pädevate 

asutuste vahelise teabevahetuse eesmärgil. 

Andmebaasile pääsevad ligi ainult pädevad 

asutused ja ESMA ning seda 

ajakohastatakse korrapäraselt, vähemalt 

korra kvartalis. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et kui 

investeerimisühingud, kelle suhtes 

kohaldatakse käesolevat jagu, rakendavad 

selle nõudeid oma tütarettevõtjates, kes on 

[määruse (EL) ---/---- 

[investeerimisühinguid käsitlev määrus]] 

artikli 4 punktis 13 määratletud 

finantseerimisasutused, sealhulgas 

kolmandates riikides asutatud 

tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui 

liidus asuv emaettevõtja suudab pädevatele 

asutustele tõendada, et käesoleva jao 

kohaldamine on selle kolmanda riigi 

seaduste kohaselt, kus tütarettevõtjad on 

asutatud, ebaseaduslik. 

Liikmesriigid tagavad, et kui 

investeerimisühingud, kelle suhtes 

kohaldatakse käesolevat jagu, rakendavad 

selle nõudeid oma tütarettevõtjates, kes on 

[määruse (EL) ---/---- 

[investeerimisühinguid käsitlev määrus]] 

artikli 4 punktis 13 määratletud 

finantseerimisasutused, sealhulgas 

kolmandates riikides asutatud 

tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui 

liidus asuv emaettevõtja tõendab 

pädevatele asutustele, et käesoleva jao 

kohaldamine on selle kolmanda riigi 

seaduste kohaselt, kus tütarettevõtjad on 

asutatud, ebaseaduslik. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 28 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et 

investeerimisühingud kohaldavad lõikes 1 

osutatud põhimõtet viisil, mis on sobiv 

nende suurust ja sisemist korraldust ning 

tegevuse laadi, ulatust ja keerukust silmas 

pidades. 

3. Liikmesriigid tagavad, et 

investeerimisühingud kohaldavad lõikes 1 

osutatud põhimõtet viisil, mis on 

proportsionaalne ja sobiv nende suurust, 

sisemist korraldust ning tegevuse laadi, 

ulatust ja keerukust silmas pidades. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 29 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et kui 

investeerimisühing saab direktiivi 

2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 28 

määratletud erakorralist avaliku sektori 

finantstoetust, kohaldatakse järgmisi 

nõudeid: 

Liikmesriigid tagavad, et kui 

investeerimisühing saab direktiivi 

2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 28 

määratletud erakorralist avaliku sektori 

finantstoetust, ei maksa ta muutuvtasu. 

(a) kui muutuvtasu läheks vastuollu  



 

AD\1158692ET.docx 19/29 PE621.063v02-00 

 ET 

investeerimisühingu tugeva kapitalibaasi 

säilitamisega ja erakorralise avaliku 

sektori finantstoetuse õigeaegse 

lõppemisega, kehtestatakse kõigi töötajate 

muutuvtasule piirang, mis vastab 

teatavale osale netosissetulekust; 

(b) investeerimisühing kehtestab oma 

juhtorgani liikmete tasu piirid; 

 

(c) investeerimisühing maksab oma 

juhtorgani liikmetele muutuvtasu ainult 

juhul, kui selle on heaks kiitnud pädev 

asutus. 

 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kui muutuvtasu on seotud 

töötulemustega, põhineb selle kogusumma 

üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning 

investeerimisühingu üldiste tulemuste 

hindamisel; 

(a) kui muutuvtasu on seotud 

töötulemustega, põhineb selle kogusumma 

üksikisiku – olenemata soost – ja 

asjaomase äriüksuse ning 

investeerimisühingu üldiste tulemuste 

hindamisel; 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt j – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(j) vähemalt 50 % muutuvtasust 

koosneb järgmistest instrumentidest: 

(j) vähemalt 60 % muutuvtasust 

koosneb järgmistest instrumentidest: 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt j a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 (j a) juhul kui investeerimisühing ei 

emiteeri ühtegi nimetatud instrumenti, 

võivad riiklikud pädevad asutused 

erandina punktist j kiita heaks samu 

eesmärke täitva alternatiivse korra 

kasutamise; 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt k 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(k) vähemalt 40 % muutuvtasust 

lükatakse edasi kolme- kuni viieaastase 

ajavahemiku võrra, nagu on asjakohane, 

arvestades investeerimisühingu äritsüklit, 

tegevuse laadi, riske ja asjaomase töötaja 

tegevust, välja arvatud juhul, kui 

muutuvtasu on eriti suur ja edasi lükatakse 

vähemalt 60 % summast; 

(k) vähemalt 50 % muutuvtasust 

lükatakse edasi kolme- kuni viieaastase 

ajavahemiku võrra, nagu on asjakohane, 

arvestades investeerimisühingu äritsüklit, 

tegevuse laadi, riske ja asjaomase töötaja 

tegevust, välja arvatud juhul, kui 

muutuvtasu on eriti suur ja edasi lükatakse 

vähemalt 70 % summast; 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt l – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) muutuvtasu vähendatakse kuni 100 

%, kui investeerimisühingu 

finantstulemused on tagasihoidlikud või 

negatiivsed, muu hulgas maluse või 

hilisema tagasinõudmise teel, mille suhtes 

kohaldatakse investeerimisühingu 

kehtestatud kriteeriume, mis puudutavad 

eelkõige olukordi, mille puhul 

(l) muutuvtasu vähendatakse 100 %, 

kui investeerimisühingu finantstulemused 

on tagasihoidlikud või negatiivsed, muu 

hulgas maluse või hilisema tagasinõudmise 

teel, mille suhtes kohaldatakse 

investeerimisühingu kehtestatud 

kriteeriume, mis puudutavad eelkõige 

olukordi, mille puhul 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a 



 

AD\1158692ET.docx 21/29 PE621.063v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) investeerimisühing, kelle varade 

väärtus oli asjaomasele majandusaastale 

vahetult eelnenud nelja-aastasel 

ajavahemikul keskmiselt 100 miljonit eurot 

või sellest väiksem; 

(a) investeerimisühing, kelle varade 

väärtus oli asjaomasele majandusaastale 

vahetult eelnenud nelja-aastasel 

ajavahemikul keskmiselt 50 miljonit eurot 

või sellest väiksem; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 

asutustel on vajalikud volitused, millega 

tagatakse, et artikli 26 lõike 4 kohaselt 

olulistena käsitatavad 

investeerimisühingud moodustavad 

töötasukomisjoni. Töötasukomisjon teeb 

pädevaid ja sõltumatuid otsuseid 

tasustamispoliitika ja -tavade ning riski-, 

kapitali ja likviidsuse juhtimiseks loodud 

stiimulite kohta. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 

asutustel on vajalikud volitused, millega 

tagatakse, et investeerimisühingud, mis ei 

vasta artikli 30 lõike 4 esimese lõigu 

punktis a nimetatud kriteeriumidele, 
moodustavad töötasukomisjoni. 

Töötasukomisjon teeb pädevaid ja 

sõltumatuid otsuseid tasustamispoliitika ja 

-tavade ning riski-, kapitali ja likviidsuse 

juhtimiseks loodud stiimulite kohta. Grupis 

võib töötasukomisjon olla ka kogu gruppi 

hõlmav töötasukomisjon. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada raamistikku: kui see muudatus võetakse vastu, 

on 2. klassis ainult üks võimalik alajaotus (100 miljoni euro suurune bilanss). Lisaks peaks 

see piirama riiklike ametiasutuste kaalutlusõigust ning seeläbi tagama võrdsed võimalused ja 

õiguskindluse. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 31 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 

asutustel on vajalikud volitused, millega 

tagatakse, et töötasukomisjon vastutab 

tasustamist käsitlevate otsuste 

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 

asutustel on vajalikud volitused, millega 

tagatakse, et töötasukomisjon vastutab 

tasustamist käsitlevate otsuste 
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ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste 

otsuste ettevalmistamise eest, millel on 

mõju asjaomase investeerimisühingu 

riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab 

tegema juhtorgan. Töötasukomisjoni 

esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, 

kes ei täida asjaomases 

investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise 

funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on 

ette nähtud töötajate esindatus juhtorganis, 

kuulub töötasukomisjoni üks või mitu 

töötajate esindajat. 

ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste 

otsuste ettevalmistamise eest, millel on 

mõju asjaomase investeerimisühingu 

riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab 

tegema juhtorgan. Töötasukomisjoni 

esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, 

kes ei täida asjaomases 

investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise 

funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on 

ette nähtud töötajate esindatus juhtorganis, 

kuulub töötasukomisjoni üks või mitu 

töötajate esindajat. Investeerimisühingud 

seavad eesmärgiks soolise tasakaalu oma 

töötasukomisjonis. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 32 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused koguvad teavet, mis 

avalikustatakse vastavalt [määruse (EL) ---

/---- [investeerimisühinguid käsitlev 

määrus]] artikli 51 punktidele c, d ja f, ning 

kasutavad seda tasustamistrendide ja -

tavade võrdlemiseks. Pädevad asutused 

edastavad selle teabe EBA-le. 

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 

asutused koguvad teavet, mis 

avalikustatakse vastavalt [määruse (EL) ---

/---- [investeerimisühinguid käsitlev 

määrus]] artikli 51 punktidele a, b, ba, c, d 

ja f, ning kasutavad seda 

tasustamistrendide ja -tavade võrdlemiseks. 

Pädevad asutused edastavad selle teabe 

EBA-le ja ESMA-le. EBA avaldab 

kõnealuste trendide ja tavade kohta igal 

aastal aruande. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 32 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. EBA annab ESMAga 

konsulteerides välja suunised 

usaldusväärse tasustamispoliitika 

kohaldamise kohta. Nendes suunistes 

võetakse arvesse vähemalt artiklites 28–31 

osutatud nõudeid ja komisoni soovituses 

3. EBA annab ESMAga 

konsulteerides välja suunised 

usaldusväärse ja sooneutraalse 

tasustamispoliitika kohaldamise kohta. 

Nendes suunistes võetakse arvesse 

vähemalt artiklites 28–31 osutatud nõudeid 
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2009/384/EÜ43 sätestatud usaldusväärse 

tasustamispoliitika põhimõtteid. 

ja komisoni soovituses 2009/384/EÜ43 

sätestatud usaldusväärse 

tasustamispoliitika põhimõtteid. 

_________________ _________________ 

43 Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta 

soovitus 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta 

finantsteenuste sektoris (ELT L 120, 

15.5.2009, lk 22). 

43 Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta 

soovitus 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta 

finantsteenuste sektoris (ELT L 120, 

15.5.2009, lk 22). 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 32 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid tagavad, et 

investeerimisühingud annavad pädevatele 

asutustele taotluse korral 1 miljoni euro 

suuruste töötasuvahemike kaupa teavet 

selliste investeerimisühingus töötavate 

füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu 

on majandusaastal 1 miljon eurot või 

rohkem, sealhulgas teavet nende 

töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, 

palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste 

tulemustasude ja pensionimaksete kohta. 

Pädevad asutused edastavad selle teabe 

EBA-le, kes avaldab selle kokkuvõtlikult 

päritoluliikmesriikide kaupa ühtses 

aruandevormis. EBA võib ESMAga 

konsulteerides koostada suuniseid, et 

lihtsustada käesoleva lõike rakendamist 

ning tagada kogutud teabe sidusus. 

4. Liikmesriigid tagavad, et 

investeerimisühingud annavad pädevatele 

asutustele taotluse korral 500 000 euro 

suuruste töötasuvahemike kaupa teavet 

selliste investeerimisühingus töötavate 

füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu 

on majandusaastal 500 000 eurot või 

rohkem, sealhulgas teavet nende 

töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, 

palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste 

tulemustasude ja pensionimaksete kohta. 

Pädevad asutused edastavad selle teabe 

EBA-le, kes avaldab selle päritolu- / 

vastuvõtvate liikmesriikide kaupa eristatud 

ühtses aruandevormis. EBA koostab 

ESMAga konsulteerides suunised, et 

lihtsustada käesoleva lõike rakendamist 

ning tagada kogutud teabe sidusus. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) keskkonna-, sotsiaal- ja 

juhtimistegurite arvesse võtmine 

investeerimisühingute 
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riskimaandamismeetmetes. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) nõuda, et investeerimisühingud 

kehtestaksid muutuvtasule piirangu, mis 

vastab teatavale protsendile 

netosissetulekust, juhul kui muutuvtasu ei 

ole kooskõlas tugeva kapitalibaasi 

säilitamisega; 

(g) nõuda, et investeerimisühingud 

peataksid muutuvtasu maksmise, kui 

muutuvtasu ei ole kooskõlas tugeva 

kapitalibaasi säilitamisega; 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1 – punkt l a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (l a) nõuda, et investeerimisühingud 

vähendaksid oma võrgu- ja 

infosüsteemide turvalisusele tulenevaid 

riske, et tagada protsesside ja andmete 

konfidentsiaalsus, terviklikkus ja 

kättesaadavus. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) investeerimisühingut ohustavad 

riskid või riskielemendid, mida [määruse 

(EL) ---/---- [investeerimisühinguid 

käsitlev määrus]] III osas sätestatud 

kapitalinõue ei kata või ei kata piisavalt; 

(a) investeerimisühingut ohustavad 

riskid või riskielemendid, mida [määruse 

(EL) ---/---- [investeerimisühinguid 

käsitlev määrus]] III osas sätestatud 

kapitalinõue ei kata või ei kata piisavalt, 

võttes eriti arvesse keskkonna-, sotsiaal- 

ja juhtimisteguritega seotud riske; 
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Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 43 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 

1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras 

või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete 

suundumustega finantsturgudel ja mis võib 

ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi 

stabiilsust liikmesriigis, kus 

investeerimisühingugrupi üksustele on 

antud tegevusluba, hoiatab artikli 42 

kohaselt määratud grupi järelevalve tegija, 

kohaldades käesoleva jaotise 1. peatüki 2. 

jagu, nii kiiresti kui võimalik EBAt, 

ESRNi ja kõiki asjaomaseid pädevaid 

asutusi ning edastab kõik andmed, mis on 

olulised nende ülesannete täitmiseks. 

Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 

1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras 

või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete 

suundumustega finantsturgudel ja mis võib 

ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi 

stabiilsust või kindlust liikmesriigis, kus 

investeerimisühingugrupi üksustele on 

antud tegevusluba, hoiatab artikli 42 

kohaselt määratud grupi järelevalve tegija, 

kohaldades käesoleva jaotise 1. peatüki 2. 

jagu, nii kiiresti kui võimalik EBAt, 

ESRNi ja kõiki asjaomaseid pädevaid 

asutusi ning edastab kõik andmed, mis on 

olulised nende ülesannete täitmiseks. 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 54 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 54 Artikkel 54 

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1.  Komisjonile antakse volitus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1.  Komisjonile antakse volitus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

2. Volitus võtta vastu artikli 3 lõikes 

2, artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 

osutatud delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäevast]. 

2. Volitus võtta vastu artikli 3 lõikes 

2, artikli 8 lõikes 4, artikli 27 lõikes 3 ja 

artikli 33 lõikes 6 osutatud delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäevast]. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõikes 2 ning artikli 27 

lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud 

volituse delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituse delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4 

ning artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 

osutatud volituse delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituse 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
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avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses kindlaksmääratud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses 

kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 

ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 

ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 3 lõike 2, artikli 27 lõike 3 

ja artikli 33 lõike 6 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

[kahe kuu] jooksul pärast õigusakti 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

teatavaks tegemist esitanud selle kohta 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega [kahe kuu] võrra. 

6. Artikli 3 lõike 2, artikli 8 lõike 4, 

artikli 27 lõike 3 ja artikli 33 lõike 6 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle kohta vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist mõlemad komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] 

võrra. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 58 a (uus) 

Direktiiv 2014/59/EL 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 58 a 

 Direktiivi 2014/59/EL muutmine 

 Direktiivi 2014/59/EL muudetakse 

järgmiselt: 

 artikli 2 lõike 1 punkt 3 asendatakse 
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järgmisega:  

 „3) „investeerimisühing” – määruse (EL) 

nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 2 

määratletud investeerimisühing, mille 

suhtes kohaldatakse [direktiivi (EL) ---/--- 

[investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] 

artikli 8 lõikes 1 sätestatud algkapitali 

nõuet;  

Selgitus 

See muudatus on vajalik selleks, et muuta pankade finantsseisundi taastamise ja 

kriisilahenduse direktiivis kasutatud viidet, et määratleda direktiivi reguleerimisalasse 

kuuluvad investeerimisühingud, sest investeerimisühinguid käsitlev direktiiv kustutab praegu 

kasutatava viite kapitalinõuete direktiivile. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 60 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande käesoleva direktiivi 

kohaldamise ja selle mõju kohta [viis 

aastat pärast käesoleva direktiivi 

kohaldamiskuupäeva] ja seejärel iga 

kolme aasta järel. 
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