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Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguse kohta, mida 
kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes 
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(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0096),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0109/2018),

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

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 18. juuli 2018. aasta arvamust1,

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0261/2018),

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.

1 ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.
2 ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. veebruaril 
2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) .../… 
õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute 
suhtes

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2,

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 kohaselt3

1 ELT C 303, 29.8.2018, lk 2.
2 ELT C 367, 10.10.2018, lk 50.
3 Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2019. aasta seisukoht.



ning arvestades järgmist:

(1) Liit on seadnud endale eesmärgi säilitada ja arendada vabadusel, turvalisusel ja 

õigusel rajanevat ala. Sellise ala järkjärguliseks loomiseks peab liit piiriülese toimega 

tsiviilasjade osas tehtava õigusalase koostöö raames võtma meetmeid, eelkõige kui 

see on vajalik siseturu nõuetekohaseks toimimiseks.

(2) Aluslepingu artikli 81 kohaselt hõlmavad need meetmed selliseid meetmeid, mille 

eesmärk on tagada liikmesriikide rahvusvahelise eraõiguse normide kokkusobivus.

(3) Selleks et muuta kohtuvaidluste tulemused prognoositavamaks, ning parandada 

õiguskindlust ja kohtuotsuste vaba liikumist ja tunnustamist, eeldab siseturu 

nõuetekohane toimimine, et liikmesriikide kollisiooninormid sisaldaksid samu 

pidemeid kohaldatava õiguse kindlaksmääramiseks, olenemata sellest, millises riigis 

on kohtule hagi esitatud. [ME 1]

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 593/20081 ei reguleeri küsimusi, 

mis on seotud nõuete loovutamise kehtivusega kolmandate isikute suhtes. Määruse 

artikli 27 lõikega 2 on aga ette nähtud, et komisjon peab esitama Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 

nõudeõiguse loovutamisest või ülemineku kehtivusest kolmandate isikute suhtes ning 

loovutatud nõudeõiguse eelisseisundist teise isiku õiguste suhtes, millega kaasneb 

vajaduse korral ettepanek määrust muuta ning hinnang kehtestatavate sätete mõju 

kohta.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008, 
lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta ( Rooma I ) (ELT L 177, 
4.7.2008, lk 6).



(5) 18. veebruaril 2015 võttis komisjon vastu rohelise raamatu kapitaliturgude liidu 

loomise kohta, milles on öeldud, et suurema õiguskindluse tagamine nõuete 

piiriülesel ülekandmisel ja selliste ülekannete tähtsuse järjekorra määramisel, 

eelkõige maksejõuetusjuhtudel, on oluline aspekt väärtpaberistamise, 

finantstagatiskokkulepete ja muude finantsteenuste (nt faktooring) üleeuroopalise 

turu väljakujundamisel.

(6) 30. septembril 2015 võttis komisjon vastu teatise, mis sisaldas kapitaliturgude liidu 

loomise tegevuskava. Kapitaliturgude liidu tegevuskavas on märgitud, et 

võlanõudeid on keeruline piiriülese tagatisena kasutada, sest võlanõuete loovutamise 

kehtivust kolmandate isikute suhtes käsitletakse eri liikmesriikide õiguses erinevalt, 

ning on jõutud järeldusele, et selline õiguslik ebakindlus takistab selliste 

majanduslikult oluliste finantstehingute tegemist, nagu näiteks väärtpaberistamine. 

Kapitaliturgude liidu tegevuskavas on teatavaks tehtud, et komisjon teeb ettepaneku 

ühtsete normide kohta, et tagada õiguskindlus selles, millist siseriiklikku õigust 

tuleks kohaldada nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes.



(7) 29. juunil 2016 võttis komisjon vastu aruande finantstagatiskokkuleppeid käsitleva 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/47/EÜ1 artikli 3 lõike 1 asjakohasuse 

kohta, milles on analüüsitud küsimust, kas direktiiv toimib krediidinõuete tagatiseks 

andmisel nõutavate vorminõuete seisukohast tulemuslikult ja tõhusalt. Aruandes on 

leitud, et ettepanek ühtsete normide kohta, mis käsitleksid nõuete loovutamise 

kehtivust kolmandate isikute suhtes, võimaldaks õiguskindlust tagades kindlaks 

määrata, millise riigi õigust tuleks kohaldada nõuete loovutamise kehtivusele 

kolmandate isikute suhtes, ja see omakorda aitaks saavutada suuremat õiguskindlust 

ka juhtudel, kui krediidinõuded antakse tagatiseks piiriüleselt.

(8) 29. septembril 2016 võttis komisjon vastu aruande nõudeõiguse loovutamise või 

ülemineku kehtivusest kolmandate isikute suhtes ning loovutatud nõudeõiguse 

eelisseisundist teise isiku õiguste suhtes. Aruandes on jõutud järeldusele, et ühtsed 

kollisiooninormid, millega reguleeritakse loovutamiste kehtivust kolmandate isikute 

suhtes ning eelisseisundi küsimusi konkureerivate uute võlausaldajate vahel või uute 

võlausaldajate ja teiste õiguste omajate vahel, suurendaksid õiguskindlust ning 

vähendaksid liikmesriikide lähenemisviiside mitmekesisusega seotud praktilisi 

probleeme ja õiguskulusid.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/47/EÜ 
finantstagatiskokkulepete kohta (EÜT L 168, 27.6.2002, lk 43).



(9) Käesoleva määruse sisuline kohaldamisala ja sätted peaksid olema kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 864/20071, määrusega (EÜ) 

nr 593/2008, määrusega (EL) nr 1215/20122 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) 2015/8483. Käesoleva määruse tõlgendamisel tuleks võimalikult 

suurel määral hoiduda õiguslike lünkade tekkest nende õigusaktide vahel.

(10) Käesoleva määrusega rakendatakse kapitaliturgude liidu tegevuskava. Samuti 

täidetakse sellega Rooma I määruse artikli 27 lõikes 2 sätestatud nõue, mille kohaselt 

peab komisjon esitama aruande ja vajaduse korral ettepaneku, mis käsitleb nõude 

loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes ning nõude omandaja eelisseisundit 

teise isiku õiguste suhtes.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 
lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II) (ELT L 199, 
31.7.2007, lk 40).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 
kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja 
kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 
maksejõuetusmenetluse kohta (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19).



(11) Kollisiooninorme Praegu puuduvad liidu tasandil ühtlustatud kollisiooninormid, 

mis käsitleksid nõuete loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes (ehk nõuete 

loovutamise asjaõiguslikku toimet), praegu liidu tasandil kehtestatud ei ole. Need 

normid on kehtestatud liikmesriikide tasandil, kuid ei ole järjepidevad, kuna 

kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel tuginetakse erinevatele ühendavatele 

teguritele, mistõttu need on kehtestatud liikmesriikide tasandil, kuid on 

ebajärjepidevad ja sageli ebaselged ka ebaselged, eriti riikides, kus selliseid norme 

ei reguleerita eraldi õigusnormidega. Nõuete piiriülesel loovutamisel tekitab 

liikmesriikide kollisiooninormide ebaühtlus õiguslikku ebakindlust selles osas, 

milline õigus kohaldub nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes. 

Õiguskindluse puudumine tähendab, et nõuete piiriülese loovutamise korral esineb 

õiguslik risk, mida ei esine nõuete loovutamisel ühe riigi õigusruumi piires, kuna 

kohaldada võib erinevaid siseriikliku materiaalõiguse norme, sõltuvalt sellest, millise 

liikmesriigi kohus või ametiasutus nõuete omandiõigust puudutavat vaidlust 

lahendab; prioriteedikonflikt küsimuses, kellele kuulub nõue piiriülese loovutamise 

tagajärjel, võidakse vaikimisi lahendada erinevalt, sõltuvalt sellest, millise riigi 

õigust kohaldatakse. [ME 2]



(12) Kui nõude omandaja ei ole õiguslikust riskist teadlik või otsustab seda ignoreerida, 

võib ta kanda ettenägematut rahalist kahju. Ebakindlus piiriüleselt loovutatud nõuete 

omandiõiguse osas võib avaldada järelmõju ning finantskriisi mõju süvendada ja 

pikendada. Kui nõude omandaja otsustab õiguslikku riski vähendada ja kasutab 

õigusnõustamist, on tema tehingukulud võrreldes suuremad kui nõuete 

loovutamisega loovutamisel ühe riigi õigusruumi piires suuremad. Kui õiguslik risk 

heidutab nõude omandajaid ja nad otsustavad seda vältida, võivad nad loobuda 

ärivõimalustest ja turgude lõimumine võib väheneda. [ME 3]

(12a) Selline õiguslik risk võib toimida ka heidutavalt. Nõude omandaja ja loovutaja 

võivad otsustada riski vältida ning seetõttu ärivõimalused käest lasta. Selline 

ebaselgus ei ole ilmselt kooskõlas turgude lõimimise eesmärgi ning Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklites 63–66 sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega. 

[ME 4]

(13) Käesoleva määruse eesmärk on tagada õiguskindlus, kehtestades ühised 

kollisiooninormid, millega määratakse kindlaks, millise riigi õigust kohaldatakse 

nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes mis suurendab nõuetega 

seotud piiriüleste tehingute arvu, soodustades omakorda liidus piiriüleseid 

investeeringuid ning muutes rahastamise ettevõtetele – ka väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtetele (VKEd) – ja tarbijatele kättesaadavamaks. [ME 5]



(14) Nõue annab võlausaldajale õiguse nõuda võlgnikult teatava rahasumma maksmist või 

kohustuse täitmist. Nõude loovutamise puhul annab võlausaldaja (nõude loovutaja) 

oma õiguse võlgnikult võlga sisse nõuda üle teisele isikule (nõude omandaja). See, 

milline õigus reguleerib lepingulisi võlasuhteid võlausaldaja ja võlgniku vahel, 

nõude loovutaja ja selle omandaja vahel ning nõude omandaja ja võlgniku vahel, on 

kindlaks määratud Rooma I määruses sätestatud kollisiooninormidega.

(14a) Käesoleva määruse eesmärk ei ole muuta määruse (EÜ) nr 593/2008 sätteid, mis 

reguleerivad vabatahtliku loovutamise asjaõiguslikku toimet nõude loovutaja ja 

omandaja või nõude omandaja ja võlgniku vaheliste tehingute korral. [ME 6]

(15) Käesolevas määruses sätestatud kollisiooninormid peaksid reguleerima nõuete 

loovutamise asjaõiguslikke tagajärgi nii kõigi loovutamistehingu poolte vahel (st 

kolmandate isikute, näiteks nõude loovutaja ja selle omandaja vahel ning nõude 

omandaja ja võlausaldaja, v.a võlgniku vahel) kui ka kolmandate isikute (näiteks 

nõude loovutaja võlausaldaja) suhtes. [ME 7]



(16) Käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvad nõuded on nõuded hõlmavad 

nõudeid klientide vastu, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/65/EL1 

määratletud finantsinstrumentidest tulenevad nõuded tulenevaid nõudeid ja 

krediidiasutuses kontole kantud sularaha. Direktiivis 2014/65/EL määratletud 

finantsinstrumentide hulka kuuluvad väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, millega 

kaubeldakse finantsturgudel. Kui väärtpaberit loetakse varaks, siis tuletisinstrument 

on leping, mis sisaldab nii lepingupoolte õigusi (või nõudeid) kui ka kohustusi. 

[ME 8]

(17) Käesolev määrus käsitleb nõuete loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes. 

See ei hõlma lepingute (näiteks tuletislepingute) üleminekut, mis sisaldavad 

Täpsemalt hõlmab see nii õigusi (või nõudeid) kui ka kohustusi, ega õigusi ja 

kohustusi sisaldavate lepingute uuendamist (novatsiooni). Kuna käesolevas määruses 

ei käsitleta lepingute üleandmist ega uuendamist, reguleerib finantsinstrumentidega 

kauplemist (näiteks tuletislepingute) üleminekut ning nende kliirimist õigusi ja 

nendega arveldamist ka edaspidi õigus, mida kohaldatakse lepinguliste 

võlakohustuste suhtes Rooma I määruse kohaselt. Selle õiguse valivad tavaliselt 

lepingupooled või see määratakse kindlaks vastavalt finantsturgude suhtes 

kohaldatavatele mittediskretsionaarsetele eeskirjadele kohustusi sisaldavate 

lepingute uuendamist (novatsiooni). [ME 9]

1 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 349–496).



(18) Finantstagatiste Direktiiviga 2002/47/EÜ, arvelduse lõplikkuse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/26/EÜ 1, likvideerimise Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/24/EÜ2 ja registrimäärusega nõukogu 

määrusega (EL) nr 389/20133 reguleeritud küsimusi ei peaks käesolev määrus 

mõjutama, kuna käesolevas määruses sätestatud kollisiooninormide ja nimetatud 

kolmes direktiivis sätestatud kollisiooninormide kohaldamisalad ei kattu. [ME 10]

(19) Käesolevat määrust tuleks kohaldada üldiselt: käesoleva määruse kohaselt kindlaks 

määratud õigust tuleks kohaldada ka siis, kui tegemist ei ole liikmesriigi õigusega. 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse 
lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.6.1998, 
lk 45).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiiv 2001/24/EÜ 
krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 125, 5.5.2001, lk 15).

3 Komisjoni 2. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 389/2013, millega luuakse liidu register 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011 (ELT L 
122, 3.5.2013, lk 1).



(20) Ettenähtavus on äärmiselt oluline kolmandate isikute jaoks, kes on huvitatud sellest, 

et neil tekiks loovutatud nõuete suhtes omandiõigus. Kui nõuete loovutamise 

kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldada selle riigi õigust, kus asub nõude 

loovutaja harilik viibimiskoht, on asjaomastel kolmandatel isikutel lihtne ette näha, 

millise riigi õigus nende õigusi reguleerib. Seega tuleks reeglina kohaldada nõuete 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes nõude loovutaja hariliku 

viibimiskoha õigust. Seda normi tuleks eeskätt kohaldada nõuete loovutamise 

kehtivusele kolmandate isikute suhtes faktooringu, tagatise andmise, ja kui pooled ei 

ole valinud loovutatava nõude õigust, väärtpaberistamise puhul.

(21) Õigus, mis reeglina nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes 

kohalduvaks valitakse, peaks võimaldama kohaldatava õiguse kindlaksmääramist ka 

juhul, kui loovutatakse tulevasi nõudeid, mis on levinud tava mitme nõude korraga 

loovutamisel, näiteks faktooringu puhul. Nõude loovutaja hariliku viibimiskoha 

õiguse kohaldamine võimaldab kindlaks määrata õiguse, mida kohaldatakse tulevaste 

nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes.



(22) Vajadus kindlaks teha, kellele kuulub loovutatud nõude omandiõigus, tekib sageli 

pankrotivara koosseisu piiritlemisel, kui nõude loovutaja muutub maksejõuetuks. 

Seetõttu on soovitav, et käesolevas määruses sätestatud kollisiooninormid ja 

määruses (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta sätestatud kollisiooninormid 

oleksid sidusad. Sidusus tuleks saavutada sel teel, et reeglina kohaldatakse nõuete 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes nõude loovutaja hariliku 

viibimiskoha õigust, kuna nõude loovutaja hariliku viibimiskoha kasutamine 

ühendava tegurina langeb kokku võlgniku põhihuvide keskme kasutamisega 

ühendava tegurina maksejõuetusmenetluste puhul.

(23) 2001. aasta ÜRO konventsioonis nõuete loovutamise kohta rahvusvahelises 

kaubanduses on sätestatud, et nõude omandaja õiguse eelisseisundit loovutatud 

nõude suhtes konkureeriva nõudeomandaja õiguse ees reguleerib selle riigi õigus, 

kus nõude loovutaja asub. Asjaolu, et käesolevas määruses sätestatud liidu 

kollisiooninormid langevad kokku rahvusvahelisel tasandil konventsiooniga valitud 

lahendusega, peaks hõlbustama rahvusvaheliste vaidluste lahendamist.



(24) Kui nõude loovutaja harilik viibimiskoht muutub sama nõude mitme loovutamise 

vahel, peaks kohaldatav õigus olema selle riigi õigus, kus nõude loovutaja harilik 

viibimiskoht asus ajal, kui üks nõude omandajatest loovutamistehingu esimesena 

kolmandate isikute suhtes kehtivaks muudab, täites nõuded, mis tulenevad nõude 

loovutaja hariliku viibimiskoha alusel kohaldatavast õigusest tol ajal.

(25) Vastavalt turutavadele ja turuosaliste vajadustele peaks teatavate nõuete loovutamise 

kehtivust kolmandate isikute suhtes erandina reguleerima loovutatava nõude õigus, st 

see õigus, mis reguleerib võlausaldaja ja võlgniku vahelist algset lepingut, millest 

nõue tuleneb.

(26) Olukorras, kus kontoomanik loovutab krediidiasutuses kontole kantud sularaha, st 

kus kontoomanik on võlausaldaja / nõude loovutaja ja krediidiasutus võlgnik, peaks 

nõude loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes reguleerima loovutatud 

nõude õigus. Selliste kolmandate isikute jaoks, nagu nõude loovutaja võlausaldajad 

ja nõude konkureerivad omandajad, on ettenähtavus suurem, kui selliste nõuete 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatakse loovutatud nõude 

õigust, kuna üldiselt eeldatakse, et kontoomaniku nõuet krediidiasutuse kontole 

kantud sularaha suhtes reguleerib selle riigi õigus, kus krediidiasutus asub (mitte 

kontoomaniku / nõude loovutaja hariliku viibimiskoha õigus). Kontoomaniku ja 

krediidiasutuse vahelises kontolepingus valitakse tavaliselt see õigus.



(27) Finantsinstrumentidest tulenevate nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute 

suhtes tuleks samuti kohaldada loovutatud nõude õigust, st õigust, mis reguleerib 

lepingut, millest nõue tuleneb (nt tuletislepingut). Finantsinstrumentidest tulenevate 

nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes nõude loovutaja hariliku 

viibimiskoha õiguse asemel loovutatava nõude õiguse kohaldamine on hädavajalik 

selleks, et tagada finantsturgude stabiilsus ja sujuv toimimine. Selleks on vajalik 

olukord, kus õigus, mis reguleerib finantsinstrumenti, millest nõue tuleneb, on 

lepingu poolte valitud õigus või õigus, mis määratakse kindlaks vastavalt 

finantsturgude suhtes kohaldatavatele mittediskretsionaarsetele eeskirjadele. 

(28) Väärtpaberistamise käigus loovutatavate nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate 

isikute suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel tuleks tagada paindlikkus, 

selleks et vastata kõigi väärtpaberistajate vajadustele ja hõlbustada piiriülese 

väärtpaberistamise turu laienemist väiksemate ettevõtjateni. Kuigi väärtpaberistamise 

käigus loovutatavate nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes 

tuleks reeglina kohaldada nõude loovutaja hariliku viibimiskoha õigust, peaks nõude 

loovutajal (väärtpaberistamise tehingu algataja) ja nõude omandajal (eriotstarbeline 

ettevõtja) olema võimalus valida, et nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate 

isikute suhtes kohaldub loovutatava nõude õigus. Nõude loovutajal ja selle 

omandajal peaks olema võimalus otsustada, et väärtpaberistamise käigus 

loovutatavate nõuete loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes reguleerib 

üldnormina nõude loovutaja hariliku viibimiskoha õigus, või valida loovutatava 

nõude õigus, võttes arvesse tehingu struktuuri ja eripära, näiteks väärtpaberistamise 

tehingu algatajate arvu ja asukohta ning seda, mitme riigi õigused reguleerivad 

loovutatavaid nõudeid. [ME 12]



(29) Prioriteedikonflikt võib tekkida sama nõude omandajate vahel olukorras, kus nõude 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatakse ühe loovutamise 

puhul nõude loovutaja hariliku viibimiskoha alalise elukoha õigust ja teise 

loovutamise puhul loovutatud nõude õigust. Sellisel juhul peaks prioriteedikonflikti 

lahendamiseks kohaldatav õigus olema õigus, mida kohaldati selle nõude 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, mis kohaldatava õiguse kohaselt 

kolmandate isikute suhtes esimesena kehtima hakkas. Kui mõlemad nõude 

loovutamised muutuvad kolmandate isikute suhtes kehtivaks üheaegselt, tuleks 

kohaldada nõude loovutaja alalise elukoha õigust. [ME 13]

(30) Selle siseriikliku õiguse kohaldamisala, mida käesoleva määruse kohaselt 

kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, peaks olema 

ühetaoline. Kohaldatav siseriiklik õigus peaks eelkõige reguleerima: i) nõude 

loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes, st mis samme peab nõude 

omandaja astuma ja milliseid menetlusi järgima, tagamaks, et tal tekib loovutatud 

nõude suhtes omandiõiguse omandiõigus (näiteks loovutamise registreerimine 

riigiasutuses või avalikus registris, võlgniku teavitamine loovutamisest kirjalikus 

vormis); ja ii) prioriteediküsimusi, st konflikte nõude mitme omandaja vahel 

vaheliste konfliktide lahendamist, et teha selgeks, kellele kuulub nõude omandiõigus 

nõude piiriülese loovutamise järel (näiteks konfliktid nõude kahe omandaja vahel, 

kui sama nõuet on loovutatud kaks korda, või nõude omandaja ja nõude loovutaja 

võlausaldaja vahel). [ME 14]



(31) Võttes arvesse käesoleva määruse üldist kohaldatavust, võidakse kohaldatavaks 

õiguseks määrata erinevate õigustraditsioonidega riikide õigus. Kui pärast nõude 

loovutamist läheb üle ka nõude aluseks olev leping, peaks käesoleva määruse 

kohaselt nõude loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatavaks 

õiguseks määratud õigus reguleerima ka prioriteedikonflikti nõude omandaja ja isiku 

vahel, kes on saanud sama nõude uueks kasusaajaks nõude aluseks oleva lepingu 

ülemineku tagajärjel. Samal põhjusel peaks käesoleva määruse kohaselt nõude 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatavaks õiguseks määratud 

õigus kohalduma ka juhul, kui lepingu uuendamist kasutatakse lepingu üleandmise 

funktsionaalse ekvivalendina ning lahendada on vaja prioriteedikonflikt nõude 

omandaja ja isiku vahel, kes on saanud funktsionaalselt samasuguse nõude uueks 

kasusaajaks nõude aluseks oleva lepingu uuendamise tagajärjel.

(32) Üldsuse huvidest lähtuvatel kaalutlustel võimaldatakse liikmesriikide kohtutel 

kohaldada erandjuhtudel avalikul korral ja imperatiivsetel sätetel põhinevaid 

erandeid, mida tuleks tõlgendada kitsalt.



(33) Austus liikmesriikide poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste vastu tingib selle, et 

käesolev määrus ei tohiks mõjutada rahvusvahelisi konventsioone, mille osaliseks 

käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on üks või mitu liikmesriiki. Normide parema 

kättesaadavuse huvides peaks komisjon avaldama liikmesriikide saadetud teabe 

alusel asjakohaste konventsioonide loetelu Euroopa Liidu Teatajas.

(34) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva määrusega edendada 

artiklite 16, 17 ja 47 kohaldamist, milles käsitletakse vastavalt ettevõtlusvabadust, 

õigust omandile ning õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule 

arutamisele. [ME 15]

(35) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva määruse eesmärke täielikult saavutada ning 

seepärast saaks käesoleva määruse ulatust ja mõju arvestades neid paremini 

saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 

artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nõuete loovutamise kehtivust 

kolmandate isikute suhtes käsitlevate kollisiooninormide soovitud ühtsust on 

võimalik saavutada üksnes määrusega, kuna ainult määrusega on tagatud normide 

järjepidev tõlgendamine ja kohaldamine liikmesriikides. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.



(36) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli 

nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel 

rajaneva ala suhtes) artikli 3 ja artikli 4a lõike 1 kohaselt [on / ei ole] 

[Ühendkuningriik] [ja] [Iirimaa] [teatanud oma soovist osaleda käesoleva määruse 

vastuvõtmisel ja kohaldamisel] [ei osale käesoleva määruse vastuvõtmisel ning see ei 

ole nende/tema suhtes siduv ega kohaldatav].

(37) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli 

nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva 

määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:



I PEATÜKK

KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse kollisiooni korral nõuete loovutamise kehtivusele 

kolmandate isikute suhtes tsiviil- ja kaubandusasjades, v.a loovutatava nõude 

kehtivusele kolmandast isikust võlgniku suhtes. [ME 16]

Määrust ei kohaldata eelkõige maksu-, tolli- ega haldusasjadele.

1a. Käesolev määrus ei piira liidu ja liikmesriikide tarbijakaitsealase õiguse 

kohaldamist. [ME 17]

2. Käesoleva määruse kohaldamisalast jäetakse välja: 

a) selliste nõuete loovutamine, mis tulenevad perekonnasuhetest ja suhetest, mis 

on kohaldatava õiguse kohaselt perekonnasuhetega sarnase toimega, sealhulgas 

ülalpidamiskohustused;



b) selliste nõuete loovutamine, mis tulenevad abikaasade varasuhtest või 

varasuhtest, mis kehtib kohaldatava õiguse kohaselt abieluga sarnase toimega 

kooseluvormis kooseluvormi, sealhulgas tsiviilpartnerluse korral, või 

testamentidest või pärimisasjadest; [ME 18]

c) selliste nõuete loovutamine, mis tulenevad vekslitest, tšekkidest ja 

lihtvõlakirjadest ning muudest vabalt kaubeldavatest väärtpaberitest sellisel 

määral, mil võlasuhted tekivad selliste muude kaubeldavate väärtpaberite 

kaubeldavusest;

d) selliste nõuete loovutamine, mis tulenevad küsimustest, mida reguleerib 

äriühinguõigus ning muid juriidilisi isikuid ja organiseeritud isikute ühendusi 

käsitlev õigus, näiteks äriühingute ja muude juriidiliste isikute või 

organiseeritud ühenduste asutamine registreerimise teel või muul moel, nende 

õigus- ja teovõime, sisemine struktuur või lõpetamine ning osanike ja juhtide 

isiklik vastutus äriühingu, muu juriidilise isiku või ühenduse kohustuste eest;

e) selliste nõuete loovutamine, mis tulenevad sihtfondide asutamisest ning 

suhetest asutajate, usaldusisikute ja kasusaajate vahel;



f) sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate nõuete loovutamine, mis 

tulenevad muude organisatsioonide kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2009/138/EÜ1 artikli 2 lõigetes 1 ja 3 nimetatud ettevõtjate 

tegevusest, mille eesmärk on anda hüvitisi ettevõtja või ettevõtjate grupi või 

kutseala või kutsealade rühma töötajatele või füüsilisest isikutest ettevõtjatele 

surma või invaliidistumise korral või tegevuse katkemise või piiramise korral 

või kutsehaiguste või tööõnnetuste korral.

fa) nõuete loovutamine määruse (EL) 2015/848 kohaste kõiki võlakohustusi 

hõlmavate menetluste käigus. [ME 19]

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „nõude loovutaja“ – isik, kes loovutab võlgniku vastu suunatud nõude teisele isikule; 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ 
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) 
(ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).



b) „nõude omandaja“ – isik, kes omandab võlgniku vastu suunatud nõude teiselt isikult;

c) „nõude loovutamine“ – võlgniku vastu suunatud nõude vabatahtlik üleandmine. See 

hõlmab otsest nõude loovutamist, nõude üleminekut lepingu alusel, nõude 

tagatisloovutamist, samuti nõude pantimist või selle muul viisil tagatisena 

kasutamist;

d) „nõue“ – õigus nõuda lepingulisest või lepinguvälisest võlasuhtest tuleneva mis tahes 

laadi rahalise või mitterahalise kohustuse täitmist;

e) „kehtivus kolmandate isikute suhtes“ – asjaõiguslik toime, st nõude omandaja 

eelisseisund talle loovutatud nõude kuuluvuse osas sama või funktsionaalselt 

samasuguse nõude teiste omandajate või kasusaajate, samuti nõude loovutaja 

võlausaldajate ja muude kolmandate isikute, v.a võlgnike suhtes; [ME 20]

f) „harilik viibimiskoht“ – äriühingute ja muude juriidiliste isikute või organiseeritud 

ühenduste puhul nende peakontori asukoht; majandustegevusega tegeleva füüsilise 

isiku puhul tema peamine tegevuskoht;



g) „krediidiasutus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/20131 artikli 

4 lõike 1 punktis 1 määratletud ettevõtja, kaasa arvatud sellise krediidiasutuse filiaal 

kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti 17 tähenduses, mille peakorter asub liidus 

või kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL2 artikliga 47 

liidust väljaspool, kui krediidiasutuse filiaal asub liidus;

h) „sularaha“ – raha, mis on krediidiasutuse kontole krediteeritud mis tahes vääringus; 

[ME 21]

i) „finantsinstrument“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL3 I lisa 

C jaos määratletud finantsinstrumendid.

1 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).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis 
käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse 
direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 
2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

3 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).



II PEATÜKK

ÜHTSED ÕIGUSNORMID

Artikkel 3

Üldine kohaldatavus

Käesolevas määruses nimetatud õigust kohaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on 

liikmesriigi õigusega või mitte.

Artikkel 4

Kohaldatav õigus

1. Nõude loovutamise kehtivust kolmandate isikute suhtes reguleerib selle riigi õigus, 

kus asub nõude loovutaja harilik viibimiskoht asjaomasel alaline elukoht 

loovutamislepingu sõlmimise ajal, kui käesolevas artiklis ei ole sätestatud teisiti.

Kui nõude loovutaja harilik viibimiskoht alaline elukoht on muutunud sama nõude 

kahe erinevatele omandajatele loovutamise vahel erinevatele omandajatele 

muutunud, reguleerib ühe omandaja eelisseisundit teise omandaja ees selle riigi 

õigus, kus nõude loovutaja harilik viibimiskoht alaline elukoht asus selle 

loovutamistehingu ajal, mis vastavalt esimesele lõigule esimese lõigu põhjal 

kohaldatava õiguse kohaselt muutus muude kolmandate isikute suhtes esimesena 

kehtivaks.



2. Loovutatava Olenemata käesoleva artikli lõikest 1, reguleerib loovutatava nõude 

suhtes kohaldatav õigus reguleerib järgmiste nõuete loovutamise kehtivust 

kolmandate isikute suhtes:

a) krediidiasutuses kontole kantud sularaha raha;

b) finantsinstrumendist finantsinstrumentidest tulenevad nõuded.

3. Väärtpaberistamise puhul võivad nõude loovutaja ja selle omandaja valida nõuete 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatava õigusena loovutatava 

nõude õiguse. 

Õigus tuleb sõnaselgelt valida nõude loovutamise lepingus või eraldi lepingus. 

Kohaldatava õiguse valiku kui tehingu sisulisele ja vormilisele kehtivusele 

kohaldatakse valitud õigust.

4. Prioriteedikonflikti sama nõude omandajate vahel, kui ühe loovutamise kehtivust 

kolmandate isikute suhtes reguleerib nõude loovutaja hariliku viibimiskoha alalise 

elukoha õigus ja teiste loovutamiste kehtivust kolmandate isikute suhtes reguleerib 

loovutatava nõude õigus, reguleerib õigus, mida kohaldatakse selle nõude 

loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, mis kohaldatava õiguse kohaselt 

hakkab kolmandate isikute suhtes esimesena kehtima. Kui mõlemad nõude 

loovutamised muutuvad kolmandate isikute suhtes kehtivaks üheaegselt, 

kohaldatakse nõude loovutaja alaliseks elukohaks oleva riigi õigust. [ME 22]



Artikkel 5

Kohaldamisele kuuluva õiguse ulatus

Õigus, mida käesoleva määruse kohaselt kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele 

kolmandate isikute suhtes, reguleerib eeskätt järgmist:

a) nõuded, mille täitmine tagab nõude loovutamise kehtivuse muude kolmandate isikute 

suhtes kui võlgnik, näiteks registreerimis- või avaldamisnõue;

b) nõude omandaja eelisseisund sama nõude teise omandaja ees;

c) nõude omandaja eelisseisund sama nõude loovutaja võlausaldajate ees;

d) nõude omandaja eelisseisund isiku ees, kellest on saanud sama nõude kasusaaja 

lepingu ülemineku tagajärjel;

e) nõude omandaja eelisseisund isiku ees, kellest on saanud võlgniku vastu suunatud 

samasuguse nõude kasusaaja lepingu uuendamise tagajärjel.



Artikkel 6

Imperatiivsed sätted

1. Ükski käesoleva määruse säte ei piira kohtu asukohariigi imperatiivsete sätete 

kohaldamist.

2. Imperatiivsed sätted on sätted, mille järgimist peetakse liikmesriigi avalike huvide, 

näiteks tema poliitilise, sotsiaal- või majanduskorralduse kaitsmise seisukohast 

niivõrd oluliseks, et need on kohaldatavad igas olukorras, mis kuulub nende 

kohaldamisalasse, olenemata sellest, milline õigus oleks nõuete loovutamise 

kehtivusele kolmandate isikute suhtes kohaldatav käesoleva määruse kohaselt.

2a. Jõustatakse selle liikmesriigi õiguse imperatiivsed sätted, kus loovutamine peab 

toimuma või on toimunud, niivõrd kuivõrd need imperatiivsed sätted muudavad 

loovutamislepingu täitmise ebaseaduslikuks. [ME 23]



III PEATÜKK

MUUD SÄTTED

Artikkel 7

Avalik kord (ordre public)

Käesolevas määruses osutatud riigi õiguse sätte kohaldamisest võib keelduda üksnes siis, kui 

selle kohaldamine on ilmselgelt vastuolus kohtu asukohariigi avaliku korraga.

Artikkel 8

Tagasisaate ja edasiviite välistamine

Käesolevas määruse osutatud mis tahes riigi õiguse kohaldamine tähendab, et kohaldatakse 

selles riigis kehtivaid õigusnorme, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid.

Artikkel 9

Riigid, kus kehtib mitu õigussüsteemi

1. Kui riik koosneb mitmest territoriaalüksusest, millest igaühes kehtivad oma 

õigusnormid nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, loetakse iga 

territoriaalüksust käesoleva määruse alusel kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel 

riigiks.



2. Liikmesriik, mis koosneb mitmest territoriaalüksusest, millest igaühes kehtivad oma 

õigusnormid nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, ei ole 

kohustatud kohaldama käesolevat määrust, et määrata, millise territoriaalüksuse 

õigust kohaldada.

Artikkel 10

Seos liidu muude õigusnormidega

Käesolev määrus ei piira selliste liidu õigusnormide kohaldamist, milles on sätestatud 

kollisiooninormid, mis on seotud nõuete loovutamise kehtivusega kolmandate isikute suhtes 

konkreetses valdkonnas.

Artikkel 11

Seos kehtivate rahvusvaheliste konventsioonidega

1. Käesolev määrus ei piira selliste rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamist, mille 

osalisteks käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on üks või mitu liikmesriiki ning 

milles on sätestatud kollisiooninormid, mis on seotud nõuete loovutamise 

kehtivusega kolmandate isikute suhtes. 

2. Käesolev määrus on siiski liikmesriikidevahelistes suhetes ülimuslik 

konventsioonide suhtes, mis on sõlmitud üksnes kahe või enama liikmesriigi vahel, 

sellisel määral, mil need konventsioonid käsitlevad käesoleva määrusega reguleeritud 

küsimusi. 



Artikkel 12

Konventsioonide loetelu

1. Liikmesriigid teatavad [kohaldamise alguskuupäev] komisjonile artikli 11 lõikes 1 

osutatud konventsioonide loetelu. Pärast nimetatud kuupäeva teatavad liikmesriigid 

komisjonile kõigist nende konventsioonide denonsseerimistest.

2. Komisjon avaldab kuue kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teate saamist Euroopa 

Liidu Teatajas

a) lõikes 1 osutatud konventsioonide loetelu;

b) lõikes 1 osutatud konventsioonide denonsseerimised.

Artikkel 13

Läbivaatamisklausel

Komisjon esitab hiljemalt …[viis aastat pärast määruse kohaldamise alguskuupäeva] Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanekud käesoleva 

määruse muutmiseks.



Artikkel 14

Ajaline kohaldatavus

1. Käesolevat määrust kohaldatakse alates … [kohaldamise alguskuupäev] tehtud 

nõuete loovutamise tehingute suhtes.

2. Vastavalt käesolevale määrusele kohaldatava õiguse kohaselt määratakse kindlaks, 

kas kolmas isik on pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva loovutatud 

nõude suhtes eelisseisundis teise kolmanda isiku ees, kes omandas sama nõude 

suhtes õiguse enne käesoleva määruse kohaldamist. Loovutamisest tulenevate 

konkureerivate nõuete korral määratakse asjaomaste nõude omandajate õigused 

käesoleva määruse põhjal kohaldatava õiguse kohaselt kindlaks üksnes nende 

loovutamislepingute puhul, mis sõlmiti pärast ... [käesoleva määruse kohaldamise 

alguskuupäev]. [ME 24]



Artikkel 15

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

Seda kohaldatakse alates … [18 kuud pärast selle jõustumist].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas 

aluslepingutega.

…,

Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


