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Töödokument – finantsjärelevalve kord

 1. Taustteave

Parlament on alates finantsteenuste tegevuskava käivitamisest etendanud keskset rolli ühtse 
finantsteenuseturu rajamises, edendades aktiivselt ühtlustamist, läbipaistvust ja ausat 
konkurentsi ning tagades samal ajal investorite ja tarbijate kaitse.

Parlament nõudis korrapäraselt juba pikka aega enne finantskriisi tõeliselt võrdsete 
võimaluste tagamist kõigile ELi tasandi sidusrühmadele, juhtides ühtlasi tähelepanu olulistele 
puudustele Euroopa järelevalvestruktuuris seoses tugevamini integreeritud finantsturgudega 
(vt sellega seoses García-Margallo y Marfili raportit komisjoni teatise „Finantsturgude 
raamistiku rakendamine: tegevuskava” kohta (2000)1, Van den Burgi raportit 
usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve kohta Euroopa Liidus (2002)2, Van den Burgi 
raportit valge raamatu: finantsteenuste poliitika (2005–2010) kohta (2007)3 ning Van den 
Burgi ja Daianu raportit soovitustega komisjonile Lamfalussy protsessi järelmeetmete kohta: 
edaspidine järelevalvestruktuur (2008)4). Peale selle on õigusaktides esitatud põhimõtted ja 
osutatud üldisele suundumusele, millega tuleks arvestada ELi tulevase järelevalvekorra puhul 
(vt Skinneri raportit muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (uuesti 
sõnastamine) (2009)5 ning Gauzèsi raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta6).

Parlament on kõigis resolutsioonides kutsunud Euroopa Komisjoni üles analüüsima, milliseid 
samme tuleb teha tugevamini integreeritud järelevalvestruktuuri saavutamiseks, püüeldes 
samal ajal integreeritud ühtse finantsteenuseturu poole. Samuti on Euroopa Parlament 
märkinud, et vaja on tõhusamat järelevalvet kõige tähtsamate turuosaliste süsteemsete ja 
usaldatavusriskide üle. Makrotasandi usaldatavusjärelevalve analüüsimine ja kriisi ohjamine 
peaksid olema osa finantsstabiilsuse tagamise mandaadist.

Euroopa Komisjon kutsus kokku kõrgetasemelise eksperdirühma, kes esitab ettepanekud 
Euroopa järelevalvekorra tugevdamiseks. De Larosière’i juhitud töörühm esitas aruande 
2009. aasta veebruaris ning 23. septembril 2009 esitas Euroopa Komisjon järgmised 
konkreetsed õigusakti ettepanekud:

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=EN.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//ET.
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0476+0+DOC+XML+V0//ET.
5 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0251+0+DOC+XML+V0//ET.

6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//ET
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– luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis koosneb liikmesriikide selliste 
finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, kes teevad koostööd uute Euroopa 
järelevalveasutustega, mis on loodud olemasolevate Euroopa järelevalvekomiteede1

ümberkujundamisel Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuseks, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuseks ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuseks, ning

– luua Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis jälgib ja hindab selliseid võimalikke 
ohtusid finantsstabiilsusele, mis tulenevad makromajanduslikest suundumustest ja 
finantssüsteemi arengust. Selleks annab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kogu 
süsteemi hõlmavate oluliste riskide kohta varajase hoiatuse ja esitab vajaduse korral 
soovitused kõnealuste riskide vähendamiseks2.

Euroopa Kohus3 on kinnitanud, et asutamislepingu artikkel 95, mis käsitleb selliste meetmete 
võtmist, mille eesmärk on õigusaktide ühtlustamise kaudu luua siseturg ja aidata kaasa selle 
toimimisele, on asjakohane alus selleks, et luua „ühenduse asutus, mille ülesanne on aidata 
ühtlustamisprotsessile kaasa”, kui sellisele asutusele seatud ülesanded on tihedalt seotud 
siseriiklikke õigusakte ühtlustavate õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate küsimustega.

Nimetatud õigusakti ettepanekute järel esitati 26. oktoobril 2009 esimene ettepanek võtta 
vastu raamdirektiiv, millega muudetakse 11 direktiivi, selleks et selgemini määratleda 
kavandatud järelevalvekorra ülesanded. Ettepanek võtta vastu teine raamdirektiiv esitatakse 
mõne kuu pärast, selleks et viia ülesanne lõpule.

Käesoleva töödokumendi järgmistes osades antakse ülevaade komisjoni ettepanekute sisust ja 
nendes tõstatatud küsimustest ning tehakse vahet makro- ja mikrotasandi järelevalveasutuste 
vahel.

2. Makrotasandi järelevalve

2.1. Komisjoni ettepanekud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomise ja 
Euroopa Keskpangale ülesannete andmise kohta

Ettepanekute põhipunktid võib esitada järgmiselt:

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesmärk on:
1. hoida ära ja vähendada finantssüsteemi süsteemseid riske, et vältida ulatuslikke 

finantsprobleeme;
2. aidata kaasa siseturu sujuvale toimimisele ja
3. tagada finantssektori jätkusuutlik panus majanduskasvu.

Sel eesmärgil vastutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu finantssüsteemi makrotasandi 

                                               
1 Praegu Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

Komitee.

2 Tuleb märkida, et käesolevas töödokumendis keskendutakse ettepanekutele, mille kohaselt luuakse Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem olemasolevate 

Euroopa järelevalvekomiteede baasil, kujundades need ümber Euroopa järelevalveasutusteks. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomise ettepanekut 

käsitletakse eraldi märgukirjas.

3 Kohtuasi C-217/04, Ühendkuningriik versus Euroopa Parlament ja nõukogu, 2. mai 2006. aasta kohtuotsus.
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usaldatavusjärelevalve eest ühenduses (määratletud kui kõik finantseerimisasutused, 
finantsturud ja finantsturu infrastruktuurid).

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesanded on:
1. määrata kindlaks ja/või koguda vajaduse korral ning analüüsida vajalikku teavet;
2. määrata kindlaks riskid ja seada need tähtsuse järjekorda;
3. anda riskihoiatused, kui riskid on liiga suured;
4. vajaduse korral esitada soovitused parandusmeetmete võtmiseks;
5. jälgida hoiatuste ja soovituste kohaselt võetud meetmete rakendamist;
6. teha nimetatud eesmärgil tihedat koostööd Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 

Süsteemiga ja vajaduse korral varustada Euroopa järelevalveasutusi sellise teabega 
süsteemsete riskide kohta, mis on neile vajalik oma ülesannete täitmiseks;

7. olla vahendaja suhtlemisel rahvusvaheliste institutsioonidega, sealhulgas eelkõige 
Rahvusvahelise Valuutafondi ja finantsstabiilsuse nõukoguga, samuti kolmandate riikide 
oluliste asutustega küsimustes, mis on seotud makrotasandi usaldatavusjärelevalvega;

8. täita muid asjakohaseid ülesandeid, nagu on sätestatud ühenduse õigusaktides.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu pädevused on:
1. taotleda Euroopa järelevalveasutustelt teavet finantseerimisasutuste kohta kas 

kokkuvõtlikul kujul või koondatuna; kui taotletud andmed ei ole Euroopa 
järelevalveasutustele kättesaadavad või need ei ole tehtud kättesaadavaks õigeaegselt, 
võib Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu taotleda andmeid liikmesriikide 
järelevalveasutustelt, keskpankadelt või muudelt asutustelt;

2. anda hoiatusi ja esitada üldisi soovitusi kogu ühendusele (komisjon), ühele või mitmele 
liikmesriigile, Euroopa järelevalveasutus(t)ele või riiklikule/riiklikele 
järelevalveasutus(t)ele.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosseis on järgmine:
1. haldusnõukogu (61 liiget, sh 33 hääleõigusega liiget, kellest 29 on keskpankade 

esindajad): 2 Euroopa Keskpanga esindajat, 27 liikmesriikide keskpankade esindajat, 1 
Euroopa Komisjoni liige, 3 Euroopa järelevalveasutuste eesistujat, 27 liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste esindajat olenevalt arutelu teemast (hääleõiguseta), 1 
majandus- ja rahanduskomitee eesistuja (hääleõiguseta); vähemalt 4 koosolekut aastas;

2. juhtkomitee (12 liiget, sh 7 keskpankade esindajat): eesistuja + ase-eesistuja, 5 
haldusnõukogu liiget, kes on ka Euroopa Keskpanga üldnõukogu liikmed, 1 Euroopa 
Komisjoni liige, 3 Euroopa järelevalveasutuste eesistujat, 1 nõukogu liige (majandus- ja 
rahanduskomitee eesistuja); koosolekud vähemalt kord kvartalis;

3. sekretariaat: tagab Euroopa Keskpank, juhataja määrab ametisse Euroopa Keskpank;
4. tehniline nõuandekomitee (61 liiget + sekretariaadi juhataja): 27 liikmesriikide 

keskpankade esindajat, 1 Euroopa Keskpanga esindaja, 27 liikmesriikide 
järelevalveasutuste esindajat, 3 Euroopa järelevalveasutuste esindajat, 2 Euroopa 
Komisjoni liiget, 1 nõukogu liige (majandus- ja rahanduskomitee); haldusnõukogu 
nimetab eesistuja ametisse tähtajatult;

5. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ja ase-eesistuja: keskpankade esindajad, 
kelle on valinud haldusnõukogu viieks aastaks oma liikmete seast ning kes on ühtlasi 
Euroopa Keskpanga üldnõukogu liikmed. Eesistuja juhatab haldusnõukogu ja 
juhtkomitee koosolekuid.
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6. Haldusnõukogu nimetab tehnilise nõuandekomitee eesistuja ametisse tähtajatult pärast 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja ettepanekut;

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu liikmed täidavad oma ülesandeid erapooletult ning ei 
taotle ega võta vastu juhiseid liikmesriikidelt. Liikmesriigid ei püüa mõjutada Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu liikmeid nende ülesannete täitmisel Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogus. Kõik Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu koosolekud on 
konfidentsiaalsed.

Komisjonil ei olnud võimalik hinnata finantskulusid ega Euroopa Keskpanga nende töötajate 
arvu, kes asuvad tööle Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogusse.

2.2. Ettepanekutes tõstatatud küsimused
Ettepanekutes tõstatati mitmeid küsimusi, kaasa arvatud järgmised:
– finantsstabiilsuse määratlus, mandaadi ja pädevuste ulatuse piisavus finantsstabiilsuse 

saavutamiseks;
– nõuetekohane arvestamine euroalasse kuuluvate ja euroalasse mittekuuluvate 

liikmesriikidega;
– Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu juriidilise isiku staatuse ja vastutuse puudumine;
– institutsiooniline tasakaal ühenduse institutsioonide vahel;
– keskpankade kaasatus ja kaasatud tegutsejate suhteline osakaal üldiselt;
– tasakaal Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu poolt pangandussektori tegevuse üle 

teostatava järelevalve ning kindlustus- ja väärtpaberisektori üle teostatava makrotasandi 
järelevalve vahel;

– võimalik huvide konflikt EKP esmase eesmärgi – säilitada hindade stabiilsus – ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu eesmärkide vahel;

– EKP vastutus versus sõltumatus;
– hoiatuste ja soovituste mittesiduv toime;
– sanktsioonide määramise õiguse puudumine;
– hoiatuste ja soovituste avalikustamise määr;
– hoiatuste ja soovituste avalikustamise üle hääletamise kord;
– rahvusvaheline mõõde (kooskõlastamine ja esindamine);
– Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kaasatus otsuste tegemisel eriolukorra kohta;
– Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vaheline koostöö, 

eelkõige infovoogude ja andmetöötluse valdkonnas;
– Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevuse rahastamine, euroalasse kuuluvate ja 

euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide kaasatuse 
määr;

– juurdepääs dokumentidele ja menetluste konfidentsiaalsus;
– nõukogu alaline esindus;
– parlamendi esinduse puudumine;
– edasine areng ja läbivaatamisklausel;
– eesistuja/ ase-eesistuja ametisse nimetamise menetlus.

3. Mikrotasandi järelevalve
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3.1. Komisjoni ettepanekud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse loomise kohta

Euroopa Komisjoni arvates erinevad kolm kavandatud Euroopa järelevalveasutust üksteisest 
eesmärkide, tegevuse ulatuse ja määratletud mõistete poolest, mida komisjon on kujundanud 
asjaomase sektori eripärast ja kehtivatest ühenduse õigusaktidest lähtudes.

Peale selle teeb Euroopa Komisjon ettepaneku, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
vastutaks reitinguagentuuridele tegevuslubade andmise ning nende tegevuslubade peatamise 
ja tühistamise eest. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kohustused ja pädevus seoses 
reitinguagentuuridega määratletakse reitinguagentuure käsitleva määruse muudatuses.

Ettepanekute põhipunktid võib esitada järgmiselt:
Euroopa järelevalveasutused on ühenduse asutused, millel on juriidilise isiku staatus, ning nad 
asuvad Londonis (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus), Frankfurdis (Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) ja Pariisis (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus).

Euroopa järelevalveasutuste eesmärk on aidata kaasa
1. siseturu toimimise parandamisele, tagades sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 

järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme;
2. hoiustajate ja investorite kaitsmisele (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus), 

kindlustusvõtjate ja teiste soodustatud isikute kaitsmisele (Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) ning investorite kaitsmisele (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus);

3. finantsturgude terviklikkuse, tõhususe ja nõuetekohase toimimise tagamisele;
4. finantssüsteemi stabiilsuse tagamisele;
5. rahvusvahelise järelevalvealase koostöö tõhustamisele.

Euroopa järelevalveasutuste ülesanded on:
1. aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade 

väljatöötamisele, esitades eelkõige arvamusi (kas siis palutud või mitte) ühenduse 
institutsioonidele ning koostades suuniseid, soovitusi ja tehniliste standardite kavandeid;

2. tagada ühenduse õigusaktide ühtne kohaldamine, edendades eelkõige ühtset 
järelevalvekultuuri, tagades õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku kohaldamise, 
vältides regulatiivset arbitraaži, vahendades ja lahendades pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, edendades järelevalvekolleegiumide ühtset toimimist ning võttes meetmeid 
eriolukordades;

3. lihtsustada ülesannete ja kohustuste delegeerimist pädevate asutuste vahel;
4. teha tihedat koostööd Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga, esitades kõnealusele 

nõukogule tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning tagades, et nõukogu antud 
hoiatuste ja soovituste kohaselt võetakse nõuetekohaselt järelmeetmeid;

5. koostada pädevate asutuste kohta vastastikuseid eksperdihinnanguid, et tagada 
järelevalvetulemuste sidusus;

6. jälgida ja hinnata turusuundumusi oma pädevusvaldkonnas;
7. täita mis tahes muid määrustes või ühenduse õigusaktides sätestatud ülesandeid.

Euroopa järelevalveasutuste pädevused on:
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1. töötada välja tehniliste standardite kavandid ja esitada need komisjonile kinnitamiseks 
ainult osaliselt või koos muudatusettepanekutega (komisjon tegi ettepaneku 
komiteemenetluse kohta, mille korral vastupidiselt praegusele tavale parlamenti ei 
kaasata);

2. esitada pädevatele asutustele või finantseerimisasutustele suuniseid ja soovitusi;
3. esitada pädevatele asutustele soovitusi meetmete kohta, mida tuleb võtta ühenduse õiguse 

järgimiseks;
4. võtta vastu pädevatele asutustele adresseeritavaid üksikotsuseid, sealhulgas

a. võtta vajalikke meetmeid, et tegelda riskidega, mis on seotud finantsturgude 
nõuetekohase toimimise või terviklikkusega või kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsusega, tagades, et finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidavad kõnealustes õigusaktides sätestatud nõudeid, vastavalt komisjoni 
otsusele, mis on adresseeritud ühele Euroopa järelevalveasutusele ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu;

b. nõuda pädevalt asutuselt konkreetsete meetmete võtmist või nende meetmete 
võtmisest hoidumist, selleks et lahendada erimeelsused, mis on seotud teatava 
teise pädeva asutuse poolse meetme menetlemise või meetme sisuga või meetme 
võtmata jätmisega;

5. võtta vastu finantseerimisasutustele adresseeritavaid üksikotsuseid, kui liikmesriigi pädev 
asutus ei järgi:

a. komisjoni otsust ühenduse õiguse järgimise kohta;
b. ühe Euroopa järelevalveasutuse otsust eriolukorra kohta, kui komisjon on võtnud 

vastu otsuse, millega määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu;
c. ühe Euroopa järelevalveasutuse otsust erimeelsuste lahendamise kohta;

6. esitada arvamusi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.

Kaitsemeetmed
Euroopa järelevalveasutused peavad tagama, et mitte ükski otsus eriolukorra või erimeelsuste 
lahendamise kohta ei oleks mis tahes viisil vastuolus liikmesriikide eelarvepädevusega. Kui 
üks liikmesriik leiab, et see nii ei ole, ja kui jäädakse otsuse juurde, võib liikmesriik 
nõukogult paluda kvalifitseeritud häälteenamusega hääletust, et otsustada selle üle, kas jääda 
otsuse juurde või see tühistada.

Koosseis
Euroopa järelevalveasutuste koosseis on järgmine:
1. järelevalvenõukogu (32 liiget): eesistuja, 27 liikmesriikide järelevalveasutuse esindajat, 1 

Euroopa Komisjoni liige, 1 Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esindaja, 1 esindaja 
kõigist Euroopa järelevalveasutustest; otsuseid tehakse kas kvalifitseeritud häälteenamuse 
või lihthäälteenamuse alusel;

2. juhatus (6 liiget): eesistuja, 1 Euroopa Komisjoni liige, 4 järelevalvenõukogu esindajat; 
3. eesistuja, sõltumatu spetsialisti määrab viieks aastaks ametisse järelevalvenõukogu; 

kandidaadi kinnitab Euroopa Parlament;
4. tegevdirektori, sõltumatu spetsialisti määrab viieks aastaks ametisse järelevalvenõukogu;
5. apellatsiooninõukogu (6 liiget): kolme Euroopa järelevalveasutuse ühisorgan;
6. sidusrühmade kogu (30 liiget)

Euroopa järelevalveasutused kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi ja teevad 
koostööd Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga.



PE430.734v03-00 8/9 DT\797720ET.doc

ET

Eesistuja, tegevdirektor, järelevalvenõukogu hääleõigusega liikmed ja juhatuse liikmed 
täidavad neile seatud ülesandeid sõltumatult ja objektiivselt ühenduse huvides ning nad ei 
taotle ega võta vastu juhiseid ühenduse institutsioonidelt ja asutustelt, liikmesriikide 
valitsustelt ega muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

Tulu
Euroopa järelevalveasutuste tulu koosneb eelkõige järgmisest:
1. finantseerimisasutuste järelevalve eest vastutavate liikmesriigi pädevate 

järelevalveasutuste kohustuslikud osamaksud;
2. ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni osa);
3. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele makstavad tasud juhtudel, mis on täpsustatud 

ühenduse vastavates õigusaktides.

Töötajate arv aastas
2011 2012 2012 2014

Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus

40 62 80 90

Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
Asutus

40 62 73 90

Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus

43 60 76 89

Töötajate ja juhatuse, kes toetab töötajaid, suhe 2014. aastal on 5:1.

3.2. Ettepanekutes tõstatatud küsimused
Ettepanekutes tõstatati mitmeid küsimusi, kaasa arvatud järgmised:
– asutuste arv ning ülesannete ja kohustuste jaotus;
– iga asutuse vastutus;
– rahastamine keskpikas ja pikas perspektiivis;
– rahvusvaheline mõõde (kooskõlastamine ja esindamine);
– otsuste tegemise menetlus eriolukorras; otsuste tegemise kord üldiselt (lihthäälteenamus 

versus kvalifitseeritud häälteenamus);
– andmete kogumisega seotud pädevused;
– tulevaste valdkondlike õigusaktidega seotud pädevused;
– komiteemenetluse kasutamine komisjoni otsuste puhul; parlamendi roll;
– koostöö ja kooskõlastamine kolme asutuse vahel;
– koostöö asutuste ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel;
– koostöö asutuste ja liikmesriikide järelevalveasutuste vahel;
– vastastikuste eksperdihinnangute menetlus ja järelmeetmed;
– piiriülese riski määratlus;
– kaitsemeetmed;
– finantseerimisasutustega seotud otsuste tegemise pädevus; sanktsioonide määramise õiguse 

puudumine;
– järelevalvekolleegiumidega seotud roll; olulisus suurte, piiriüleselt tegutsevate 

finantseerimisasutuste jaoks;
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– sidusrühmade kogu roll, osalus ja koosseis;
– edasine areng ja läbivaatamisklausel.

4. Esimene ja teine raamdirektiiv
4.1. Esimene raamdirektiiv

Paralleelselt määrustega, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, ning selleks, et kavandatud 
järelevalveraamistik toimiks tõhusalt, tegi komisjon ettepaneku võtta vastu raamdirektiiv 
(esimene raamdirektiiv), millega muudetakse kehtivat õigusakti.

Nende muudatuste eesmärk on järgmine:
– määrata kindlaks tehniliste standardite, s.o järelevalvealase lähenemise saavutamise 

lisavahendi asjakohane reguleerimisala;
– integreerida asutuste vahendamise ja erimeelsuste lahendamisega seotud ülesanded;
– viimistleda ja integreerida eri õigusaktide tekste uues järelevalvekorras.

Esimese raamdirektiiviga muudetud õigusaktides käsitletakse eeskätt väärtpaberi- ja 
pangandussektorit (kapitalinõuete direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, 
finantskonglomeraatide direktiiv 2002/87/EÜ, tööandjapensioni kogumisasutuste direktiiv 
2003/41/EÜ, turu kuritarvitamist käsitlev direktiiv 2003/6/EÜ, finantsinstrumentide turgude 
direktiiv 2004/39/EÜ, prospektidirektiiv 2003/71/EÜ, arvelduse lõplikkuse direktiiv 
1998/26/EÜ, läbipaistvuse direktiiv 2004/109/EÜ, rahapesuvastase võitluse direktiiv 
2005/60/EÜ ja eurofondide direktiiv 2009/65/EÜ).

4.2. Teine raamdirektiiv
Vajaduse korral teeb komisjon ettepaneku kehtivate õigusaktide edasise muutmise kohta 
järgmises raamdirektiivis (teine raamdirektiiv). Teises raamdirektiivis, mis on kavas vastu 
võtta järgmise aasta alguses, keskendutakse tõenäoliselt eeskätt kindlustusalastele 
õigusaktidele, näiteks Solvency II direktiiv ja kindlustusvahenduse direktiiv.

4.3. Ettepanekutes tõstatatud küsimused
– kavandatud vastavusse viimise olemus ja ulatus;
– prospektidirektiivi, turu kuritarvitamist käsitleva direktiivi, finantsinstrumentide turgude 

direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi samaaegne läbivaatamine;
– muudatuste esitamisel kasutatud tekstide mittekonsolideerimine.


