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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle 
järelevalve teostamisega
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0362);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõiget 2, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0096/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele”(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 53;

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 12. novembri 2009. aasta arvamust1;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 ELT L 291, 1.12.2009, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine pangandussektoris on viinud 
finantseerimisasutuste maksejõuetuse 
tekkimiseni ja põhjustanud süsteemseid 
probleeme liikmesriikides ja kogu 
maailmas. Kuigi sääraseid riske võeti 
paljudel keerukatel põhjustel, on 
järelevalveasutused ja reguleerivad 
organid, sealhulgas G20 ning Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee, ühiselt 
veendunud, et oma osa oli ka mõningate 
finantseerimisasutuste sobimatutel 
tasustamissüsteemidel. Tasustamispoliitika, 
millega stimuleeritakse võtma asutuse 
puhul üldiselt talutavat riski ületavaid 
riske, võib kahjustada usaldusväärset ja 
tõhusat riskijuhtimist ning toetada 
ülemääraste riskide võtmist. 

(1) Ülemäärane ja ettevaatamatu riskide 
võtmine pangandussektoris on viinud 
finantseerimisasutuste maksejõuetuse 
tekkimiseni ja põhjustanud süsteemseid 
probleeme liikmesriikides ja kogu 
maailmas. Kuigi sääraseid riske võeti 
paljudel keerukatel põhjustel, on 
järelevalveasutused ja reguleerivad 
organid, sealhulgas G20 ning Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee, ühiselt 
veendunud, et oma osa oli ka mõningate 
finantseerimisasutuste sobimatutel 
tasustamissüsteemidel. Tasustamispoliitika, 
millega stimuleeritakse võtma asutuse 
puhul üldiselt talutavat riski ületavaid 
riske, võib kahjustada usaldusväärset ja 
tõhusat riskijuhtimist ning toetada 
ülemääraste riskide võtmist. Seetõttu on 
eriti olulised finantsstabiilsuse nõukogu 
(FSB) kehtestatud ja rahvusvaheliselt 
heakskiidetud ja kinnitatud põhimõtted 
finantssektori usaldusväärsete 
tasustamistavade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 

(4) Kuna ülemäärane ja ettevaatamatu 
riskide võtmine võib kahjustada 
finantseerimisasutuste usaldusväärsust ja 
destabiliseerida pangandussüsteemi, on 
oluline tagada, et uut tasustamispoliitika ja 
-tavadega seotud kohustust rakendataks 
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järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise.

järjepidevalt. Seepärast on asjakohane 
täpsustada usaldusväärse 
tasustamispoliitika peamised põhimõtted, 
millega tagatakse, et tasustamissüsteem ei 
innustaks üksikisikuid liigseid riske võtma 
ega moraalselt küsitavaid samme astuma, 
vaid oleks kooskõlas asutuse 
riskivalmiduse, väärtuste ja pikaajaliste 
huvidega. Et tasustamispoliitika oleks 
finantseerimisasutuse riskijuhtimise osa, 
peaks iga krediidiasutuse või 
investeerimisühingu juhtimisorgan 
(järelevalveorgan) kehtestama üldised 
kohaldatavad põhimõtted ning 
tasustamispoliitika peaks vähemalt üks 
kord aastas läbima asutusesisese sõltumatu 
läbivaatamise.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
minimaalsed kesksed tasustamispoliitika 
põhimõtted. Neid põhimõtteid tuleks 
kohaldada viisil, mis vastab tegevuse 
iseloomule, ulatusele, keerukusele ja 
riskiastmele ning asjaomase 
krediidiasutuse või investeerimisühingu 
suurusele ja siseehitusele. Käesolev 
direktiiv ei tohiks takistada liikmesriike 
kehtestamast rangemaid või täiendavaid 
nõudeid või konkreetsete pankade 
rahalise toetamisega seotud rangemaid 
riiklikke meetmeid.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse väikeste ettevõtjate piiranguid, rakendatakse komisjoni ettepanekus 
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tasustamismeetmete puhul proportsionaalsuspõhimõtet. See tuleks aga uuesti läbi vaadata, et 
see ei tekitaks ebavõrdset konkurentsiolukorda, mida võidaks ära kasutada õigusaktide 
meelevaldseks rakendamiseks. Oluline on, et õigusaktid ei takistaks liikmesriikide uuendusi 
tasustamispoliitika korraldamisel ja seetõttu tuleks selgelt öelda, et liikmesriigid võivad 
miinimumnõuetest kaugemale minna. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) 2012. aasta detsembriks peaks 
komisjon tasustamispoliitika põhimõtted 
läbi vaatama, pöörates eriti tähelepanu 
puuduste kaotamise vajadusele ning 
põhimõtete tõhususele, rakendamisele ja 
jõustamisele, võttes arvesse rahvusvahelisi 
sündmusi.

Or. en

Selgitus

Arutelu asjakohase tasustamispoliitika üle kulgeb kiiresti ning seetõttu läheks tarvis lühikest 
läbivaatamisperioodi, et tagada vajalike kohanduste õigeaegne kaalumine.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Et tagada kiire ja tulemuslik 
jõustamine, peaks pädevatel ametiasutustel 
olema ka õigus määrata direktiivi 
2006/48/EÜ mis tahes nõuete, sealhulgas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
kooskõlas oleva tasustamispoliitika 
kehtestamise nõude rikkumise eest rahalisi 
või mitterahalisi meetmeid või sanktsioone. 
Sellised meetmed ja sanktsioonid peaksid 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

(8) Et tagada kiire ja tulemuslik 
jõustamine, peaks pädevatel ametiasutustel 
olema ka õigus määrata direktiivi 
2006/48/EÜ mis tahes nõuete, sealhulgas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
kooskõlas oleva tasustamispoliitika 
kehtestamise nõude rikkumise eest rahalisi 
või mitterahalisi meetmeid või sanktsioone. 
Sellised meetmed ja sanktsioonid peaksid 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Komisjon peaks nimetatud sätte 
rakendamise läbi vaatama seoses 
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meetmete ja karistuste kooskõlaga kogu 
liidus ning esitama vajaduse korral 
ettepanekud, et tagada kooskõla ja võrdne 
konkurentsiolukord.

Or. en

Selgitus

Märgatavalt erinevate karistuste kohaldamine võib kahjustada võrdset konkurentsiolukorda 
ning viia õigusaktide erinevuste ärakasutamisele. Seepärast peaks komisjon olema kohustatud 
vaatama läbi liikmesriikides vastu võetud meetmed ja karistused.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute tasustamistavade 
läbipaistvuse suurendamiseks peaksid 
liikmesriikide pädevad asutused koguma 
teavet tasustamise kohta, et võrrelda 
asutusi liigitatud kvantitatiivse teabe 
alusel, mida need asutused on käesoleva 
direktiivi kohaselt kohustatud avaldama. 
Pädevad asutused peaksid edastama seda 
teavet Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutusele (EBA), et võimaldada tal 
teostada samasugust võrdlusuuringut ELi 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Tasustamispoliitika tavade ja suundumuste täielikuks mõistmiseks peaksid riiklikud 
järelevalveasutused kasutama tasustamispoliitika ja maksete kohta kogutavat teavet asutuste 
võrdlevaks hindamiseks riiklikul tasandil ning esitama tulemused Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele, et võimaldada tal teostada kogu ELi hõlmavat 
võrdlusuuringut.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et edendada tasustamispoliitika ja -
tavade hindamisega seotud 
järelevalvetegevuse ühtlustamist, peaks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee
tagama pangandussektori usaldusväärse
tasustamispoliitika suuniste olemasolu. 
Euroopa Väärtpaberituru Reguleerijate 
Komitee peaks abistama selliste suuniste 
väljatöötamisel, kuivõrd neid kohaldatakse 
ka tasustamispoliitika suhtes, mida 
rakendatakse isikute puhul, kes osalevad 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
investeerimisteenuste osutamisel ja 
investeerimistegevuses 
finantsinstrumentide turge käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
tähenduses.

(10) Et edendada tasustamispoliitika ja -
tavade hindamisega seotud 
järelevalvetegevuse ühtlustamist, peaks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
koostama tehnilised standardid 
teabekogumise hõlbustamiseks ning 
pangandussektori tasustamispoliitika 
põhimõtete järjekindlaks rakendamiseks.
Et neid standardeid kehtestada, tuleks 
komisjonile anda delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus peaks abistama selliste tehniliste 
standardite väljatöötamisel, kuivõrd neid 
kohaldatakse ka tasustamispoliitika suhtes, 
mida rakendatakse isikute puhul, kes 
osalevad krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute 
investeerimisteenuste osutamisel ja 
investeerimistegevuses 
finantsinstrumentide turge käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuna halvasti kavandatud 
tasustamispoliitika ja 
motivatsioonisüsteemid võivad suurendada 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

(11) Kuna halvasti kavandatud 
tasustamispoliitika ja 
motivatsioonisüsteemid võivad suurendada 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute 
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riske vastuvõetamatu määrani, on 
asjakohane, et pädevad ametiasutused 
kehtestavad asjaomastele äriühingutele 
kvalitatiivseid või kvantitatiivseid 
meetmeid, mille eesmärk on lahendada 2. 
samba raames teostatava järelevalve käigus 
kindlakstehtud 
tasustamispoliitikaprobleeme. Pädevate 
ametiasutuste käsutuses olevad 
kvalitatiivsed meetmed võimaldavad 
nõuda, et krediidiasutused või 
investeerimisühingud vähendaksid oma 
tegevuse, toodete või süsteemidega, kaasa 
arvatud tasustamissüsteemidega seotud 
riske, mis on vastuolus tõhusa 
riskijuhtimisega. Kvantitatiivsed meetmed 
hõlmavad täiendavate omavahendite 
hoidmise nõuet.

riske vastuvõetamatu määrani, tuleks 
viivitamatult võtta heastavaid meetmeid ja 
vajaduse korral asjakohaseid 
parandusmeetmeid. Sellest tulenevalt on 
asjakohane, et pädevad ametiasutused on 
volitatud kehtestama asjaomastele 
äriühingutele kvalitatiivseid või 
kvantitatiivseid meetmeid, mille eesmärk 
on lahendada 2. samba raames teostatava 
järelevalve käigus kindlakstehtud 
tasustamispoliitikaprobleeme. Pädevate 
ametiasutuste käsutuses olevad 
kvalitatiivsed meetmed võimaldavad 
nõuda, et krediidiasutused või 
investeerimisühingud vähendaksid oma 
tegevuse, toodete või süsteemidega, kaasa 
arvatud tasustamissüsteemidega seotud 
riske, mis on vastuolus tõhusa 
riskijuhtimisega. Kvantitatiivsed meetmed 
hõlmavad täiendavate omavahendite 
hoidmise nõuet.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et tagada turu jaoks 
tasustamissüsteemide ja nendega seotud 
riskide piisav läbipaistvus, peaksid 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
avaldama teabe oma tasustamispoliitika ja -
tavade kohta, mida rakendatakse töötajate 
puhul, kelle ametialane tegevus oluliselt 
mõjutab asjaomase äriühingu riskiprofiili. 
See kohustus ei piira Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta.

(12) Usaldusväärse tasustamispoliitika 
hädavajalikuks eelduseks on head 
haldusstruktuurid, läbipaistvus ja 
avalikustamine. Et tagada turu jaoks 
tasustamissüsteemide ja nendega seotud 
riskide piisav läbipaistvus, peaksid 
krediidiasutused ja investeerimisühingud 
avaldama teabe oma tasustamispoliitika ja -
tavade kohta, mida rakendatakse töötajate 
puhul, kelle ametialane tegevus oluliselt 
mõjutab asjaomase äriühingu riskiprofiili. 
See kohustus ei piira Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
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andmete vaba liikumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Et edendada eriti keeruka 
edasiväärtpaberistamisega seotud 
hoolsuskohustuse täitmise kontrollimise 
alase järelevalvetegevuse ühtlustamist, 
tuleks Euroopa Pangandusjärelevalve
Komiteel kehtestada suunised, mis
peaksid sisaldama „eriti keerukatena” 
käsitatavate edasiväärtpaberistamise liikide 
määratlust või kriteeriume. Nimetatud 
määratlust või kriteeriume tuleks 
kohandada vastavalt turutavade 
muutustele.

(16) Et edendada eriti keeruka 
edasiväärtpaberistamisega seotud 
hoolsuskohustuse täitmise kontrollimise 
alase järelevalvetegevuse ühtlustamist, 
tuleks komisjoni volitada vastu võtma 
delegeeritud õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
määratleda või kehtestada „eriti 
keerukatena” käsitatavate 
edasiväärtpaberistamise liikide 
kriteeriumid ning kohandada nimetatud 
määratlust või kriteeriume vastavalt 
turutavade muutustele.

Or. en

Selgitus

Pankade vähene hoolsus põhjustas suure haavatavuse riskide suhtes, mida hästi ei tuntud, 
ning soodustas seega oluliselt kriisi tekkimist. Seega võib põhjendatult nõuda, et 
järelevalveasutusele tõendataks hoolsuskohustuse täitmist. Kuid edasiväärtpaberistamise 
juhtude kohta on vaja selget ja täpset määratlust, et tagada õiguskindlus ja hoiduda 
järelevalveasutuste ülekoormamisest kõnealuse sätte liiga laia tõlgendamise tagajärjel. 
Seetõttu tuleks määratlus heaks kiita vastavalt delegeeritud õigusaktide menetlusele. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Direktiivis sätestatakse piiratud 
erandid teatavat tüüpi 
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korrelatsioonikauplemise kohta, mille 
puhul järelevalveasutus võib lubada 
pangal arvutada üldise eririski 
kapitalinõude rangete miinimumnõuete 
alusel. Niisugustel juhtudel võib osutuda 
vajalikuks kapitalinõude alammäära 
kehtestamine. Arvestades asjaolu, et 
Baseli pangajärelevalve komitee teostab 
mõju-uuringut kapitalinõuete kohta, mis 
on seotud kauplemisportfelli kuuluvate 
väärtpaberistamise positsioonidega, kaasa 
arvatud need, mis tuleneksid 
korrelatsioonikauplemise erikäsitlusest, 
peaks komisjon teatama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kõigist 
rahvusvahelisel tasandil kooskõlastatud 
meetmetest, mis on seotud metoodika ja 
alammääradega, ning komisjonile tuleks 
nimetatud alammäära kehtestamiseks 
anda delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290.

Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee korrelatsioonikauplemise 
kõrvalejätmisega uute sätete täielikust rakendamisest. Baseli komitee teostab mõju-uuringut, 
et selgitada, kas korrelatsioonikauplemisele tuleks kehtestada alammäär. Sellise nõude 
kehtestamine peaks sõltuma parlamendi ja nõukogu heakskiidust delegeeritud õigusakti 
vahendusel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Käesoleva direktiivi meetmed on 
osa finantskriisi lahendamiseks algatatud 
reformiprotsessist. Vastavalt G20 
tippkohtumise, finantsstabiilsuse nõukogu 
ja Baseli pangajärelevalve komitee 
järeldustele võib vaja minna täiendavaid 
reforme, kaasa arvatud antitsüklilised 



PE439.301v03-00 14/56 PR\807519ET.doc

ET

puhvrid, nn dünaamilised reservid, 
direktiivis 2006/48/EÜ toodud 
kapitalinõuete arvutamise põhimõtted 
ning krediidiasutustele esitatavaid 
riskipõhiseid nõudeid täiendavad 
meetmed, et aidata vähendada 
võimenduse kuhjumist 
pangandussüsteemis. Et tagada protsessi 
asjakohane demokraatlik jälgimine, tuleb 
õigeaegselt ja tõhusalt kaasata Euroopa 
Parlament ja nõukogu.

Or. en

Selgitus

Kapitalinõuete direktiivi (direktiiv 22009/111/EÜ) sätete kohaselt peab komisjon nendest 
laiematest reformiküsimustest parlamendile aru andma. Tähtis on kindlustada, et komisjon 
peab Baseli komitees ELi nimel läbirääkimisi nõuetekohaste volituste alusel, eelkõige niivõrd 
oluliste küsimuste puhul. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 c) Direktiivi 2006/48/EÜ artikli 152 
kohaselt peab teatavate krediidiasutuste 
omavahendite määr olema kolme 12-
kuulise ajavahemiku jooksul 31. 
detsembrist 2006 kuni 31. detsembrini 
2009 vähemalt võrdne teatavate 
kindlaksmääratud miinimumsummadega. 
Seoses pangandussektori praeguse 
olukorraga ning miinimumkapitali 
üleminekukorra pikendamisega, mille 
Baseli pangajärelevalve komitee on heaks 
kiitnud, on asjakohane pikendada seda 
nõuet piiratud ajaks, kuni 31. detsembrini 
2011. 

Or. en
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Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 d) Et krediidiasutused 
põhjendamatute ja ebaproportsionaalsete 
rakendamiskulude tõttu ei kardaks võtta 
kapitalinõuete arvutamisel kasutusele 
sisereitingutel põhinevat meetodit või 
täiustatud mõõtmismudelit, tuleks 
asutustel, mis võtavad need meetodid 
kasutusele pärast 31. detsembrit 2009 ja 
on seega varem arvutanud oma 
kapitalinõudeid lihtsamate meetodite 
alusel, lubada järelevalveasutuse 
heakskiidul kasutada neid lihtsamaid 
meetodeid üleminekuaja alammäära 
arvutamise aluseks. Pädevad asutused 
peaksid nende turgusid hoolikalt jälgima, 
tagama kogu turul ja kõigis turusektorites 
võrdse konkurentsiolukorra ning vältima 
siseturu moonutusi.

Or. en

Selgitus

Säte tuleneb Basel I alammäärade pikendamisest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 26 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 e) Vastavalt paremat õigusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe¹ punktile 34 peaksid 
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liikmesriigid enda ja ELi huvides 
koostama vastavustabelid, kus on 
võimalikult suures ulatuses välja toodud 
vastavus käesoleva direktiivi ja 
ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema 
need üldsusele kättesaadavaks.
_____
1ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Or. en

Selgitus

Vastavustabeleid puudutav statndardsäte.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a. Lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Asukohaliikmesriigi pädevad 
asutused koguvad teavet asutuste 
võrdlevaks uurimiseks vastavalt XII lisa 2. 
osa punkti 15 alapunktis e a toodud 
avalikustamise kriteeriumidele. Pädev 
asutus edastab selle teabe Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele.”

Or. en

Selgitus

Tasustamispoliitika tavade ja suundumuste täielikuks mõistmiseks peaksid riiklikud 
järelevalveasutused kasutama tasustamispoliitika ja maksete kohta kogutavat teavet asutuste 
võrdlevaks hindamiseks riiklikul tasandil ning esitama tulemused Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele, et võimaldada tal teostada kogu ELi hõlmavat 
võrdlusuuringut.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee 
tagab selliste pangandussektori 
usaldusväärse tasustamispoliitika 
suuniste olemasolu, mis on kooskõlas 
V lisa punktis 22 sätestatud põhimõtetega. 
Euroopa Väärtpaberituru Reguleerijate 
Komitee teeb Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komiteega tihedat 
koostööd, et tagada selliste suuniste 
olemasolu tasustamispoliitika kohta, mida 
rakendatakse töötajate kategooriate puhul, 
kes osalevad investeerimisteenuste 
osutamises ja investeerimistegevuses 
finantsinstrumentide turge käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
tähenduses.

3. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus
võib koostada tehnilised standardid, et 
lihtsustada käesoleva artikli lõike 2a 
rakendamist ning tagada selle lõike 
kohaselt kogutud teabe kooskõlastatus 
ning V lisa punktides 22 ja 22a sätestatud 
tasustamispoliitika põhimõtete täitmine.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus teeb Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutusega tihedat koostööd, et koostada 
niisugused tasustamispoliitika tehnilised 
standardid, mida rakendatakse töötajate 
kategooriate puhul, kes osalevad 
investeerimisteenuste osutamises ja 
investeerimistegevuses 
finantsinstrumentide turge käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 
2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Sõltuvalt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse kogemustest teabe kogumisel ja põhimõtete 
rakendamisel liikmesriikides võib asutus soovida kehtestada tehnilised standardid, et tagada 
vajalik ühtsus ja kooskõla. Need tehnilised standardid peavad saama delegeeritud õigusakti 
vahendusel Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiidu.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
korraldab pädevate asutuste poolt 
käesoleva artikli lõike 2a kohaselt 
edastatud teabe alusel ELi tasandil 
tasustamistavade võrdlusuuringu ja 
avaldab selle.

Or. en

Selgitus

Võrdlusuuringu nõue kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 122b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse pärast 
31. detsembrit 2010 välja lastud uute 
edasiväärtpaberistamise instrumentide 
positsioonide suhtes. Olemasolevate 
edasiväärtpaberistamise instrumentide 
positsioonide puhul kohaldatakse lõiget 1 
alates 31. detsembrist 2014, kui pärast seda 
kuupäeva lisatakse uusi aluspositsioone või 
olemasolevaid aluspositsioone asendatakse 
uutega.

2. Lõiget 1 ei kohaldata kuni eriti keeruka 
edasiväärtpaberistamise määratluse 
heakskiitmiseni vastavalt artikli 150 lõike 
2 punktile e a. Nimetatud määratluse 
heakskiitmise järel kohaldatakse lõiget 1 
pärast 31. detsembrit 2010 välja lastud uute 
edasiväärtpaberistamise instrumentide 
positsioonide suhtes. Olemasolevate 
edasiväärtpaberistamise instrumentide 
positsioonide puhul ja pärast määratluse 
vastuvõtmist kohaldatakse lõiget 1 alates 
31. detsembrist 2014, kui pärast seda 
kuupäeva lisatakse uusi aluspositsioone või 
olemasolevaid aluspositsioone asendatakse 
uutega.

Or. en

Selgitus

Pankade vähene hoolsus põhjustas suure haavatavuse riskide suhtes, mida hästi ei tuntud, 
ning soodustas seega oluliselt kriisi tekkimist. Seega võib põhjendatult nõuda, et 
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järelevalveasutusele tõendataks hoolsuskohustuse täitmist. Kuid edasiväärtpaberistamise 
juhtude kohta on vaja selget ja täpset määratlust, et tagada õiguskindlus ja hoiduda 
järelevalveasutuste ülekoormamisest kõnealuse sätte liiga laia tõlgenduse tagajärjel. Seetõttu 
tuleks määratlus heaks kiita vastavalt delegeeritud õigusaktide menetlusele. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
VI jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) VI jaotise pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA
TÄITEVVOLITUSED”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 b (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Artikli 150 lõikes 1 asendatakse 
sissejuhatav osa järgmisega:
„1. Ilma et see omavahendite osas 
piiraks ettepanekut, mille komisjon peab 
artikli 62 kohaselt esitama, võetakse 
tehnilised kohandused järgmistes 
küsimustes vastu delegeeritud 
õigusaktidega artiklites 151, 151a ja 151b
nimetatud korras:”

Or. en
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Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 c (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 c) Artikli 150 lõike 2 esimeses lõigus 
asendatakse sissejuhatav osa järgmisega:
„Komisjon võib [...] vastu võtta 
järgmised rakendusmeetmed:”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 d (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 1– punkt f a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 d) Artikli 150 lõike 2 esimesse lõiku 
lisatakse järgmine punkt:
„f a) nende edasiväärtpaberistamise 
liikide kriteeriumide määratlemine, mida 
tuleks käesoleva direktiivi artikli 122b 
kohaselt lugeda eriti keerukateks.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 e (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 e) Artikli 150 lõikes 2 asendatakse 
teine lõik järgmisega:
„Need meetmed [...] võetakse vastu 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklitele 151, 151a ja 151b.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 f (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 f) Artikli 151 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Õigus võtta vastu artiklis 150 
nimetatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 g (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 – lõige -2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 g) Artiklisse 151 lisatakse järgmine 
lõige:
„-2 a. Kohe, kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 h (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 – lõige -2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 h) Artiklisse 151 lisatakse järgmine 
lõige:
„-2 b. Komisjonile antud õiguse suhtes 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kohaldatakse artiklites 151a ja 151b 
sätestatud tingimusi.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 i (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 i) Artikli 151 lõige 3 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 j (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 a (uus) (VI jaotises)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 j) Artikli 151 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 151a
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 150 nimetatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teatada sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
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Liidu Teatajas.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Article 1 – point 10 k (new)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 b (uus) (VI jaotises)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 k) Artikli 151a järele lisatakse 
järgmine artikkel:

„Artikkel 151b
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada nelja kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, jõustub delegeeritud õigusakt 
selles sätestatud kuupäeval. Kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 
õigusakt ei jõustu.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 l (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 152 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 l) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 a. Nende krediidiasutuste 
omavahendite määr, kes arvutavad riskiga 
kaalutud varasid vastavalt artiklitele 84–
89, peab kuni 31. detsembrini 2011 
vajaduse korral olema pidevalt vähemalt 
võrdne lõikes 5 c või 5 d sätestatud 
summadega.”

Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 m (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 152 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 m) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 b. Nende krediidiasutuste 
omavahendite määr, kes kasutavad 
artiklis 105 nimetatud täiustatud 
mõõtmismudelit operatsiooniriski 
katmiseks kapitalinõuete arvutamisel, 
peab kuni 31. detsembrini 2011 vajaduse 
korral olema pidevalt vähemalt võrdne 
lõikes 5 c või 5 d sätestatud summadega.”
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Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 n (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 152 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 n) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 c. Lõigetes 5a ja 5b osutatud summa 
peab olema 80 % sellest omavahendite 
miinimumsummast, mida 
krediidiasutuselt nõutakse tulenevalt 
direktiivi 93/6/EMÜ artiklist 4 ja 
direktiivist 2000/12/EÜ, nagu neid 
kohaldati enne 1. jaanuari 2007.”

Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 o (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 152 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 o) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 d. Pädevate asutuste heakskiidul võib 
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lõikes 5 e osutatud krediidiasutuste puhul 
lõigetes 5 a ja 5 b osutatud summa olla 80 
% sellest omavahendite 
miinimumsummast, mida sellistelt 
krediidiasutustelt nõutakse tulenevalt 
artiklitest 78–83, artiklitest 103 või 104 
ning direktiivist 2006/49/EÜ, nagu neid 
kohaldatakse enne 1. jaanuari 2011.”

Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 p (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 152 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 p) Artiklisse 152 lisatakse järgmine 
lõige:
„5 e. Krediidiasutus võib kohaldada lõiget 
5 d ainult juhul, kui ta alustas 
sisereitingutel põhineva meetodi või 
täiustatud mõõtmismudeli kasutamist oma 
kapitalinõuete arvutamiseks 1. jaanuaril 
2010 või pärast seda.”

Or. en

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist nõustus Baseli komitee jätkama kehtivate Basel I 
alammääradega pikendatud ajavahemiku jooksul, kuni arutatakse edasisi reforme.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 q (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 156 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 q) Artiklisse 156 lisatakse pärast lõiget 
3 järgmine lõige:
„Komisjon vaatab detsembriks 2012 läbi 
tasustamist käsitlevad sätted, sealhulgas V 
ja XII lisade sätted, ja koostab nende 
kohta aruande, pöörates eelkõige 
tähelepanu nende tõhususele, 
rakendamisele, jõustamisele, võttes 
arvesse rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arengut. Läbivaatamisel määratakse 
kindlaks kõik lüngad, mis on põhjustatud 
proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamisest kõnealuste sätete suhtes. 
Komisjon esitab aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule koos kõigi 
asjakohaste ettepanekutega.”

Or. en

Selgitus

Arutelu asjakohase tasustamispoliitika üle areneb kiiresti ning seetõttu läheks tarvis lühikest 
läbivaatamisperioodi, et tagada vajalike kohanduste õigeaegne kaalumine.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 r (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 156 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 r) Artiklisse 156 lisatakse pärast lõiget 
3 a järgmine lõige:
„Komisjon vaatab artikli 54 rakendamise 
läbi seoses meetmete ja karistuste 
kooskõlaga kogu liidus ning esitab 
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vajaduse korral ettepanekud, et tagada 
kooskõla ja võrdne konkurentsiolukord.”

Or. en

Selgitus

Oluliselt erinevate karistuste kohaldamine võib kahjustada võrdset konkurentsiolukorda ning 
põhjustada vaidlusküsimusi. Seepärast peaks komisjon olema kohustatud vaatama läbi 
liikmesriikides vastu võetud meetmed ja karistused.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
VIII peatükk – 2. jagu – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) VIII peatüki 2. jao pealkiri 
asendatakse järgmisega:
„Delegeeritud õigusaktid ja
täitevvolitused”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 b (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 41 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lõikes 1 nimetatud meetmed [...] 
võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklitele 42, 42a ja 42b.”
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Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Artikli 42 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Õigus võtta vastu artiklis 41 nimetatud 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 d (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 d) Artiklisse 42 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 a. Kohe kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.”

Or. en
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Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 e (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 e) Artiklisse 42 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 b. Komisjonile antud õiguse suhtes 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kohaldatakse artiklites 42a ja 42b 
sätestatud tingimusi.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 f (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 f) Artikli 42 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 42a
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 41 nimetatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
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teatada sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.”

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 g (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 g) Artikli 42a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 42b
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada nelja kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, jõustub delegeeritud õigusakt 
selles sätestatud kuupäeval. Kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, 
õigusakt ei jõustu.”
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Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine Lissaboni lepingu sätetega, mis käsitlevad delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 h) Artiklisse 51 lisatakse järgmine lõik:
„Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande kõikide 
rahvusvahelisel tasandil kokkulepitud 
meetmete kohta, mis käsitlevad 
metoodikat ja kapitalinõuete 
miinimumtasemeid, mis tulenevad 
korrelatsioonikauplemise erikäsitlusest, 
sealhulgas minimaalse alampiiri 
kehtestamine. Juhul kui on olemas sellist 
alampiiri käsitlev rahvusvaheline 
kokkulepe, võtab komisjon vastu 
delegeeritud õigusakti artiklite 42, 42a ja 
42b kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Pärast otsust jätta korrelatsioonikauplemine käesoleva direktiivi meetmetest välja, viib Baseli 
komitee läbi mõju hindamist, et teha kindlaks, kas korrelatsioonikauplemise alampiiri on 
vaja. Sellise nõude kehtestamine peaks sõltuma parlamendi ja nõukogu heakskiidust 
delegeeritud õigusakti vahendusel.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. Kehtestades tasustamispoliitika nende 
töötajate kategooriate suhtes, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
krediidiasutuse riskiprofiili, ja kohaldades 
seda poliitikat, järgivad krediidiasutused 
alljärgnevaid põhimõtteid viisil, mis vastab 
nende suurusele ja sisemisele korraldusele 
ning nende tegevuse laadile, ulatusele ja 
keerukusele:

22. Kehtestades tasustamispoliitika nende 
töötajate kategooriate suhtes, sealhulgas 
juhtkond, kelle ametialane tegevus 
mõjutab oluliselt krediidiasutuse 
riskiprofiili, ja kohaldades seda poliitikat, 
järgivad krediidiasutused alljärgnevaid 
põhimõtteid viisil, mis vastab nende 
suurusele ja sisemisele korraldusele ning 
nende tegevuse laadile, ulatusele ja 
keerukusele:

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tasustamispoliitika on kooskõlas 
krediidiasutuse äristrateegia, eesmärkide, 
väärtuste ja pikaajaliste huvidega;

b) tasustamispoliitika on kooskõlas 
krediidiasutuse äristrateegia, eesmärkide, 
väärtuste ja pikaajaliste huvidega ning 
hõlmab meetmeid huvide konflikti 
vältimiseks;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) krediidiasutuse juhtimisorgan
(järelevalveorgan) kehtestab
tasustamispoliitika üldised põhimõtted ja 
vastutab tasustamispoliitika rakendamise 
eest;

c) krediidiasutuse juhtimisorgan
(järelevalveorgan) võtab vastu
tasustamispoliitika üldised põhimõtted ja
vaatab need korrapäraselt läbi ning
vastutab tasustamispoliitika rakendamise 
eest;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tasustamispoliitika rakendamine läbib 
vähemalt üks kord aastas keskse ja 
sõltumatu sisekontrolli, mille käigus 
kontrollitakse juhtimisorgani
(järelevalveorgani) määratletud
tasustamisega seotud põhimõtete ja 
menetluste järgimist;

d) tasustamispoliitika rakendamine läbib 
vähemalt üks kord aastas keskse ja 
sõltumatu sisekontrolli, mille käigus 
kontrollitakse juhtimisorgani
(järelevalveorgani) poolt vastu võetud
tasustamisega seotud põhimõtete ja 
menetluste järgimist;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kontrolliülesandeid täitvad töötajad 
on sõltumatud nende järelevalve all 
olevatest äriüksustest, neil on asjakohased 
volitused ning neid tasustatakse vastavalt 
sellele, kuidas nad saavutavad oma 
ülesannetega seotud eesmärke, sõltumata 
nende kontrollitavate tegevusvaldkondade 
töötulemustest;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) töötulemusi hinnatakse mitmeaastase 
raamistiku alusel, et hindamine põhineks 
pikaajalistel töötulemustel ja et maksete 
tegemine tulemustasu alusel jaotuks üle 
ajavahemiku, mille puhul võetakse 
arvesse krediidiasutuse majandustsüklit ja 
äririske; 

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
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kiitnud G20.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) muutuvtasude kogusumma ei piira 
krediidiasutuse võimet tugevdada oma 
kapitalibaasi; 

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) nende krediidiasutuste puhul, mis 
saavad praegu kasu valitsuse 
erakorralisest sekkumisest, ei maksta 
kõnealuste asutuste juhtidele muutuvtasu;

Or. en

Selgitus

Juhid vastutavad oma äriühingu üldise toimimise eest ja vastavalt FSB nõudele, et preemia 
kajastaks tulemuslikkust, ei saa kuidagi põhjendada nende preemiaid, kui äriühing vajab 
endiselt erakorralist riigiabi. Sellise meetmega välditakse ka moraalset ohtu seoses 
kõnealuste maksetega ning tagatakse keskendumine asutuse ja eelkõige selle kapitalibaasi 
tugevdamisele, et maksta tagasi võlg maksumaksjatele ja vabaneda vajadusest valitsuse 
toetuse järele.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e d) tagatud muutuvtasud on erandlikud 
ning neid tasutakse ainult uute töötajate 
värbamisel ja ainult esimesel aastal;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal; 
põhitasu moodustab kogu töötasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada täielikult paindlikku
preemiasüsteemi, sealhulgas kasutada 
võimalust jätta preemia maksmata;

f) kogu töötasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal; 
põhitasu moodustab kogu töötasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada täielikult paindlikku töötasude 
muutuvkomponentide süsteemi, sealhulgas 
kasutada võimalust jätta
muutuvkomponent maksmata, ning igal 
juhul ei ületa töötasude 
muutuvkomponent 50% asjaomase isiku 
kogu töötasust;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas FSB põhimõtete teiste sätete lähenemisviisiga peaks põhi- ja muutuvtasu vahelise 
asjakohase tasakaalu põhimõttega kaasnema miinimumstandard, et tagada selle tulemuslik 
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rakendamine.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) selliste töötulemuste mõõtmisel, mis 
moodustavad preemiate või 
preemiareservi aluse, võetakse arvesse 
olemasolevaid ja tulevasi riske, kasutatud 
kapitali maksumust ja vajalikku 
likviidsust;

h) töötasude muutuvkomponentide reservi 
suuruses ja selle jaotuses krediidiasutuses
võetakse arvesse kõiki olemasolevaid ja
võimalikke riske, eelkõige:

– võetud riskide toetuseks vajaliku kapitali 
kulu ja kvantiteet;
– ettevõtluses võetud likviidsusriski kulu 
ja kvantiteet; ning
– kooskõla praeguste töötuludega 
hõlmatud võimalike tulevaste tulude 
tõenäosuse ja ajastusega;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) krediidiasutuse viletsamad või 
negatiivsed finantstulemused põhjustavad 
sageli muutuvtasude kogusumma 
märkimisväärset vähenemist, võttes 
arvesse nii praegust tasustamist kui ka 
varem teenitud summade väljamaksete 
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vähendamist, sealhulgas nt 
tulemushüvituse hilisema tagasinõudmise 
abil;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, nagu need on heaks 
kiitnud G20.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) oluline osa igast töötasude 
muutuvkomponendist koosneb 
krediidiasutuse aktsiatest või aktsiatega 
seotud instrumentidest, sõltuvalt 
asjaomase krediidiasutuse õiguslikust 
struktuurist, või noteerimata 
krediidiasutuse puhul vajaduse korral 
muudest mitterahalistest vahenditest, 
kusjuures kõnealune osa moodustab 
vähemalt 50%; selliste aktsiate, aktsiatega 
seotud instrumentide ja mitterahaliste 
vahendite suhtes kohaldatakse asjakohast 
alalhoidmise poliitikat, mille eesmärk on 
viia stiimulid kooskõlla krediidiasutuse 
pikemaajaliste huvidega, kusjuures 
alalhoidmise periood on vähemalt kolm 
aastat;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine FSB põhimõttega aktsiates tasumise kohta. Selline lähenemisviis viib 
kooskõlla stiimulid ja tugevdab äriühingu kapitalipositsiooni. FSB põhimõtted nõuavad 
asjakohase alalhoidmise perioodi kohaldamist, et tagada meetme tulemuslikkus. Kooskõlas 
mujal kasutatud lähenemisviisiga on asjakohane kehtestada selle alalhoidmise perioodi 
miinimum. Vastavalt komisjoni soovitusele (2009)3177 ja FSB eeskirjadele, mis käsitlevad 
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preemiate edasilükkamist, on asjakohane kehtestada miinimumajavahemikuks kolm aastat.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suure preemia peamise osa 
väljamaksmine lükatakse teatava
ajavahemiku võrra edasi ja väljamaksmine 
on seotud äriühingu edaspidiste 
töötulemustega.”

i) oluline osa töötasude 
muutuvkomponendist lükatakse edasi 
piisava ajavahemiku võrra; edasilükatud 
osa suurus ja edasilükkamisperioodi 
pikkus kehtestatakse vastavalt 
konjunktuuritsüklile, äri olemusele, selle 
riskidele ning kõnealuse töötaja
tegevusele; edasilükkamiskriteeriumide 
alusel väljamakstavaid töötasusid ei saada 
kiiremini kui proportsionaalselt 
makstavaid töötasusid; vähemalt 40% 
töötasude muutuvkomponendist lükatakse 
edasi; kui töötasude muutuvkomponent 
moodustab eriti suure summa, lükatakse 
sellest edasi vähemalt 60% ning 
edasilükkamisperiood on vähemalt kolm 
aastat;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine FSBga seoses preemiate edasilükkamisega. Muudatusettepanek on 
sõnastatud täpsustamaks, et esmatähtsaks tuleb seada konjunktuuritsüklile ja isiku tegevusele, 
nende äriüksusele ja ettevõttele vastava edasilükkamise suuruse ja tähtaja kehtestamine ning 
seega on kolmeaastane edasilükkamisperiood üksnes miinimumnõue ning asjakohaseks võib 
osutuda pikem ajavahemik.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt i a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) muutuvtasud, sealhulgas edasi 
lükatud osa, makstakse välja või neid 
saadakse ainult juhul, kui see on 
krediidiasutuse kui terviku 
finantsseisundit arvestades jätkusuutlik 
ning krediidiasutuse, äriüksuse ja 
asjaomase üksikisiku töötulemusi 
arvestades õigustatud;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, mille on heaks kiitnud 
G20.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 – alapunkt i b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) töötajatelt nõutakse, et nad ei kasuta 
isiklikke riskimaandamisstrateegiaid või 
töötasu- ja vastutuskindlustust, mis 
kahjustaks nende tasustamiskorda 
integreeritud riski maandamise mõju.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, mille on heaks kiitnud 
G20.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
V lisa – 11. jagu – punkt 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a) Oma suuruselt, sisemiselt 
korralduselt ning oma tegevuse laadilt, 
ulatuselt ja keerukuselt märkimisväärsed 
krediidiasutused moodustavad 
töötasukomisjoni. Töötasukomisjon 
moodustatakse selliselt, et komisjonil 
oleks võimalik teha pädev ja sõltumatu 
otsus tasustamispoliitikate ja -tavade ning 
riski-, kapitali ja likviidsuse juhtimiseks 
loodud stiimulite kohta. 
Töötasukomisjon vastutab tasustamist 
käsitlevate otsuste ettevalmistamise eest, 
sealhulgas selliste otsuste, millel on mõju 
asjaomase krediidiasutuse riskile ja 
riskijuhtimisele ning mille peab tegema 
juhtimisorgan oma järelevalvefunktsiooni 
täites. Töötasukomisjoni esimees ja 
enamik liikmeid on juhtimisorgani 
liikmed, kes ei täida asjaomases 
krediidiasutuses ühtegi täidesaatvat 
funktsiooni. Selliste otsuste 
ettevalmistamisel võtab töötasukomisjon 
arvesse krediidiasutuse aktsionäride, 
investorite ja muude sidusrühmade 
pikaajalisi huvisid.

Or. en

Selgitus

Selleks, et tasustamispoliitika oleks kooskõlas krediidiasutuse, selle aktsionäride, investorite 
ja muude sidusrühmade pikaajaliste huvidega, peaks enamik komisjoni liikmeid ja selle 
esimees olema valitud direktorite seast, kes ei täida selles asutuses ühtegi täidesaatvat 
funktsiooni.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) XII lisa pealkiri asendatakse 
järgmisega: 
LÄBIPAISTVUSE JA
AVALIKUSTAMISE TEHNILISE 
KRITEERIUMID

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärk on selgemini peegeldada uusi läbipaistvusnõudeid, mis on kehtestatud 
selleks, et viia direktiiv kooskõlla finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Krediidiasutus esitab alljärgneva teabe 
nende töötajate kategooriate kohta, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
krediidiasutuse riskiprofiili, ning 
rakendatava tasustamispoliitika ja -tavade 
kohta:

15. Krediidiasutus esitab avalikkusele
alljärgneva regulaarselt, vähemalt kord 
aastas ajakohastatava teabe nende 
töötajate kategooriate kohta, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
krediidiasutuse riskiprofiili, ning 
rakendatava tasustamispoliitika ja -tavade 
kohta: Krediidiasutustel tegutsevad nende 
nõuete järgimisel viisil, mis vastab nende 
suurusele ja sisemisele korraldusele ning 
nende tegevuse laadile, ulatusele ja 
keerukusele.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, mille on heaks kiitnud 
G20.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teave töötulemuste mõõtmiseks 
kasutatavate kriteeriumide ja riske 
arvestava korrigeerimise kohta;

c) tasustamissüsteemi ülesehituse kõige 
olulisemad tunnused, sealhulgas teave 
töötulemuste mõõtmiseks kasutatavate 
kriteeriumide ja riske arvestava 
korrigeerimise, edasilükkamispoliitika ja 
omandamiskriteeriumide kohta;

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) põhimõtetega, mille on heaks kiitnud 
G20.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) iga preemiasüsteemi ja muude 
mitterahaliste soodustuste põhiparameetrid 
ja põhjendus.

e) iga muutuva tasuosa süsteemi ja muude 
mitterahaliste soodustuste põhiparameetrid 
ja põhjendus.

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – alapunkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
XII lisa – 2. osa – punkt 15 – alapunkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kvantitatiivne koondteave tasustamise 
kohta ärivaldkonna ja selliste töötajate 
lõikes, kelle tegevus mõjutab oluliselt 
krediidiasutuse riskiprofiili, mis sisaldab 
järgmist:
i) majandusaastal makstud töötasu 
määrad, esitatuna eraldi põhi- ja 
muutuvtasuna, ning tasu saajate arv;
ii) muutuvtasu määrad ja vorm, eraldi 
rahalise tasu, aktsiate, aktsiatega seotud 
vahendite ja muu sellise kaupa; 
iii) väljamaksmata edasilükatud töötasu 
määrad omandatud ja omandamata osade 
kaupa;
iv) majandusaasta jooksul määratud 
edasilükatud töötasu määrad, mis on välja 
makstud ja mida on vähendatud 
tulemuskriteeriumite abil;
v) majandusaasta jooksul makstud 
tööleasumis- ja lahkumistasude määrad 
ning selliste tasude saajate arv; ning
vi) majandusaasta jooksul makstud 
lahkumistasude määrad, nende saajate 
arv ja suurim ühele isikule makstud 
lahkumistasu.
Käesolevas lõikes nimetatud koondteave, 
mis puudutab krediidiasutuse direktoreid, 
tehakse eraldi iga direktori kohta 
teatavaks ka avalikkusele.

Or. en

Selgitus

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
I lisa – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lisatakse järgmine lõige:
„14 a. Erandina punktist 14 võib asutus 
määrata korrelatsiooni kauplemisportfelli 
eririski kapitalinõude järgmiselt: asutus 
arvutab i) eririski kapitalinõuete 
kogusumma, mida kohaldatakse vaid 
korrelatsiooni kauplemisportfelli pikkade 
netopositsioonide suhtes, ja ii) eririski 
kapitalinõuete kogusumma, mida 
kohaldatakse vaid korrelatsiooni 
kauplemisportfelli lühikeste 
netopositsioonide suhtes. Neist kahest 
kogusummast suurem on korrelatsiooni 
kauplemisportfelli eririski kapitalinõue.
Käesoleva direktiivi tähenduses koosneb 
korrelatsiooni kauplemisportfell 
väärtpaberistamise positsioonidest ja n-
arvu järjekohaga maksejõuetusriski 
tagamise krediididerivatiividest, mis 
vastavad järgmistele kriteeriumitele:
a) positsioonide puhul ei ole tegemist 
edasiväärtpaberistamise positsioonidega, 
väärtpaberistamise seeria optsioonidega 
ühegi muu väärtpaberistamise 
riskipositsioonide derivatiividega, mis ei 
anna proportsionaalset osa 
väärtpaberistamise seeria tuludest (välja 
arvatud ka sünteetilise 
finantsvõimendusega kõrgeima järguga 
väärtpaberistamise seeria positsioonid)  
ning
b) kõigi aluseks olevate instrumentide 
puhul on tegemist ühe alusvaraga 
instrumentidega, sealhulgas ühe 
alusvaraga krediididerivatiividega, mille 
jaoks on olemas likviidne kahesuunaline 
turg. See hõlmab ka nendele aluseks 
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olevatele instrumentidele tuginevaid 
üldkaubeldavaid indekseid. 
Kahesuunaline turg loetakse 
olemasolevaks juhul, kui eksisteerivad 
sõltumatud ausad ostu- ja 
müügipakkumised, nii et hinna, mis on 
mõistlikul määral seotud viimase 
müügihinnaga või kehtiva usaldusväärse 
konkureeriva pakkumisega, ja pakkumiste 
noteeringud saab määrata ühe päeva 
jooksul ning arveldada suhteliselt 
lühikese ajaga ja kauplemistavade 
kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks Baseli komitee otsusega, mis käsitleb korrelatsiooni kauplemise 
väljajätmist.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – punkt 1 – alapunkt a b (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
I lisa – punkt 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Lisatakse järgmine lõige:
"14 b. Korrelatsiooni kauplemisportfelli 
osaks ei või olla positsioonid, mille 
aluseks on üks järgmistest:
a) alusvara, millele võib krediidiasutuse 
pangaportfellis omistada direktiivi 
2006/48/EÜ artikli 79 lõike 1 punktides i 
ja h nimetatud riskipositsiooni 
kategooria; või
b)  nõue sihtotstarbelisele asutusele.
Asutus võib korrelatsiooni 
kauplemisportfelli lisada positsioonid, mis 
ei ole ei väärtpaberistamise positsioonid 
ega n-arvu järjekohaga maksejõuetusriski 
tagamise krediididerivatiivid, kuid mis 
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maandavad selle portfelli teiste 
positsioonide riski, tingimusel et 
asjaomase instrumendi või tema alusvara 
jaoks on olemas likviidne kahesuunaline 
turg nagu kirjeldatud punkti 14a punktis 
b.”

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks Baseli komitee otsusega, mis käsitleb korrelatsiooni kauplemise 
väljajätmist.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa – punkt 3 – alapunkt d
Direktiiv 2006/49/EÜ
V lisa – punkt 5 k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 k a. Pädevad ametiasutused kiidavad 
heaks asutuse sisemeetodi kasutamise 
täiendava kapitalinõude arvutamiseks 
korrelatsiooni kauplemisportfelli 
kapitalinõude asemel kooskõlas I lisa 
punktiga 14a, tingimusel et täidetud on 
nimetatud punkti kõik tingimused. Sellise 
sisemeetodiga võetakse nõuetekohaselt 
arvesse kõik hinnariskid üheaastase 
ajavahemiku kohta 99,9 %-lise 
usaldusintervalliga, kui eeldada, et 
riskitase on ühtlane ja seda 
korrigeeritakse vastavalt vajadusele, nii et 
see peegeldaks likviidsuse, 
kontsentreerumiste, riskimaandamise ja 
valikulisuse mõju. Asutus võib sellise 
meetodiga hõlmata kõik positsioonid, 
mida hallatakse koos korrelatsiooni 
kauplemisportfelli positsioonidega ning 
võib seejärel need positsioonid välja jätta 
käesoleva lisa punkti 5a kohaselt nõutud 
meetodist.
Eelkõige võetakse nõuetekohaselt arvesse 
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järgmisi riske:
i) mitmest maksejõuetusriskist tulenev 
kumulatiivne risk, sealhulgas 
maksejõuetusriskide järjestus seeriatesse 
jagatud toodetes;
ii) krediidiriski marginaal, sealhulgas 
gamma ja rist-gamma efektid;
iii) eeldatavate korrelatsioonide 
volatiilsus, sealhulgas marginaalide ja 
korrelatsioonide vaheline ristmõju;
iv) alusrisk, sealhulgas nii
– indeksi vahemiku ja indeksi üksikute 
komponentide vaheline alusrisk; ning
– indeksi eeldatava korrelatsiooni ja 
eriotstarbeliste portfellide vaheline 
alusrisk;
v) taastumismäära volatiilsus, mis on 
seotud taastumismäära kalduvusega 
mõjutada seeriate hinda; ning
vi) riskimaanduse kahanemise risk ja 
selliste riskimaanduste tasakaalustamise 
potentsiaalsed kulud sel määral, mil 
üldine riskinäitaja tugineb dünaamilisele 
riskide maandamisele.
Käesoleva punkti kohaldamisel on 
asutusel piisavalt turuandmeid, et tagada 
riskipositsioonide oluliste riskide täielik 
arvessevõtmine oma sisemises 
arvutusmeetodis vastavalt käesolevas 
punktis sätestatud normidele ning asutus 
tõendab järeltestimise või muude 
asjakohaste vahendite abil, et tema 
riskinäitajad suudavad nõuetekohaselt 
selgitada nende toodete varasemaid 
hinnamuutusi ja tagab, et suudab eristada 
positsioonid, mille suhtes ta on vastavalt 
käesolevale punktile saanud heakskiidu 
nende lisamiseks kapitalinõudesse, 
positsioonidest, mille suhtes tal selline 
heakskiit puudub.
Käesoleva punkti kohaldamisalasse 
kuuluvate portfellide suhtes kohaldab 
asutus regulaarselt konkreetset, varem 
kindlaks määratud stressistsenaariumite 
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kogumit. Kõnealuste stressistsenaariumite 
abil analüüsitakse stressi mõju 
maksejõuetusmäärale, taastumismäärale 
ja korrelatsiooni kauplemisosakonna 
tulude ja kulude korrelatsioonidele.  
Asutus kohaldab kõnealuseid 
stressistsenaariume vähemalt üks kord 
nädalas ja esitab pädevatele 
ametiasutustele vähemalt üks kord 
kvartalis aruande tulemuste kohta, 
sealhulgas võrdluste kohta asutuse 
kapitalinõudega vastavalt käesolevale 
punktile. Pädevatele ametiasutustele tuleb 
õigeaegselt teatada kõigist juhtudest, mil 
stressitestid viitavad kapitalinõude 
olulisele puudujäägile. Kõnealuste 
stressitestide tulemuste põhjal kaaluvad 
pädevad ametiasutused täiendava 
kapitalinõude kehtestamist korrelatsiooni 
kauplemisportfelli suhtes nagu on 
sätestatud direktiivi 2006/48/EÜ artikli 
136 lõikes 2. Asutus arvutab kõiki 
hinnariske hõlmava kapitalinõude 
vähemalt üks kord nädalas.”;

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks Baseli komitee otsusega, mis käsitleb korrelatsiooni kauplemise 
väljajätmist.
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SELETUSKIRI

Kokkuvõte

Komisjon võttis kapitalinõuete direktiivi kolmanda läbivaadatud versiooni vastu 13. juulil 
2009. Käesoleva ettepaneku põhielemendid on:

 selgete eeskirjade ning asjakohaste järelevalvemeetmete ja -sanktsioonide 
kehtestamine tasustamispoliitika ja eriti preemiate kohta, et hoida ära 
vastuvõetamatut riski soodustava poliitika rakendamist;

 tugevdatud kapitalinõuded kauplemisportfellis sisalduvatele instrumentidele1;

 täiendatud kapitalinõuded edasiväärtpaberistamisele2.

Finantskriis ja vajadus maksumaksja laiaulatusliku toetuse järele on välja toonud tõsised 
puudused ülemaailmses panganduspraktikas.

Piisava kapitali puudus pangandussüsteemis oli kriisi üks kesksemaid põhjuseid. Pankade 
riskimudelite kohaselt oli nende kauplemistegevuseks vaja üha vähem kapitali.

Kriisi arenedes tuli kapitali puudus kiiresti ilmsiks ning olukorra lahendamiseks läks vaja 
laialdast otsest ja kaudset valitsuse abi. EL andis otsese riikliku sekkumise kaudu selleks 
otstarbeks ligilähedaselt 3,9 triljonit eurot.

Maksumaksja ei ole enam nõus sellega, kuidas pangad erastavad kasumi, kuid samas annavad 
kahjumi ühiskonna kanda, eriti pärast aastat, mil kasumid ja preemiad olid erakorralise 
riikliku toetuse tõttu eriti suured. 

Pangandussektori tasustamispoliitika, eriti liigsuured preemiad, on motiveerinud eelistama 
lühiajalist kasumit pikaajalisele stabiilsusele.  Kuna üksikute kauplejate ja äriühingute 
direktorite saadavatel stiimulitel on äriühingu otsuste tegemise seisukohast keskne tähtsus, 
suurendas selline poliitika nii äriühingute kui ka kogu finantssüsteemi riske. 

G20 ja EL on käivitanud laiaulatusliku reformide programmi, et vältida kriisi tulevikus, 
likvideerida stiimulid, mis õhutavad võtma ülemääraseid riske ning tagada, et maksumaksja ei 
peaks tulevikus kandma pankade päästmise meetmetega seotud kulusid.  Raportöör toetab 
komisjoni ettepanekut, kui selle reformiprotsessi osa, kuid teeb samas ettepaneku võtta 
lisameetmeid tasustamist puudutavate sätete karmistamiseks ning parlamendi 
järelevalvetegevuse tagamiseks Baseli protsessi üle. 

Tasustamine

Pärast finantskriisi on komisjon vaadelnud lähemalt muutuvtasusid.  De Larosière’i raportis 
                                               
1 varad, mis on panga või investeerimisühingu valduses lühiajaliselt müügi eesmärgil.
2 väärtpaberistamine, mille aluseks on väärtpaberistatud positsioonid.
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soovitatakse, et preemiad peaksid peegeldama töötulemusi ning nende väljamaksmine ei 
tohiks olla garanteeritud ega jaotuda üle mitme aasta.  Neid põhimõtteid käsitleti komisjoni 
30. aprilli 2009. aasta soovituses tasustamispoliitika kohta finantsteenuste sektoris, millel 
põhineb käesoleva ettepaneku tasustamispoliitikat käsitlev tekst. Ettepanekus soovitatakse 
võtta sanktsioonidena kasutusele rahalised ja mitterahalised meetmed ning suurendada 
kapitalinõuete osas karistusmakseid. Komisjoni tekstis on esitatud ka suuremad nõudmised 
läbipaistvuse ja avalikustamise osas.

Finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) avaldas 2009. aasta septembris oma usaldusväärsete 
tasustamistavade põhimõtted, millele G20 riigijuhid andsid Pittsburghis heakskiidu. Nende 
põhimõtete eesmärk on teha lõpp sellistele tasustamisstruktuuridele, mis õhutavad 
ülemääraselt riskima või nõrgestavad finantseerimisasutusi.  Põhimõtetes tuuakse välja 
usaldusväärsete tasustamistavade elemendid viiel alal:

o juhtimine;

o tasustamine ja kapital;
o töötasu struktuur ja riskide maandamine;

o avalikustamine;
o järelevalvetegevus.

Usaldusväärse tasustamispoliitika uued põhimõtted

Raportööri esitatud muudatusettepanekute eesmärk on kaasata sellesse ettepanekusse FSB 
põhimõtted ning seeläbi luua tugev ja õiglane tasustamissüsteem. Liikmesriigid võivad 
kehtestada karmimad nõudmised kui käesolevas ettepanekus on soovitatud, kuid on tähtis 
vältida vaidlusküsimuste tekkimist ja kehtestada selleks tugevad miinimumnormid. Raportöör 
teeb seetõttu ettepaneku kehtestada järgmised nõudmised.

 Preemiat tuleks maksta pikaajaliste töötulemuste põhjal, need ei tohiks olla garanteeritud 
ning ei tohiks olla mingeid juhtivtöötajate lahkumishüvitisi, ehk nn. kuldset langevarju, 
mis premeerib läbikukkumise eest.

 Äriühingu prioriteet peab olema tema stabiilsus, seetõttu ei tohiks preemiate maksmine 
äriühingu poolt piirata tema kapitalibaasi tugevdamise võimet.

 FSB põhimõtted näevad ette erimeetmed, mida rakendatakse pankade suhtes, kes saavad 
riiklikku eritoetust. Moraalse ohu vältimiseks peaks äriühingul olema kohustus kõigepealt 
maksta tagasi maksumaksjale, seejärel tugevdada oma kapitalibaasi ja alles siis võiks tal 
tekkida õigus oma direktoritele preemiat maksta.

 Preemia ja töötasu peavad olema asjakohases tasakaalus. Eelkõige ei tohiks üksikisiku 
preemia ületada 50% tema aastasest töötasust.

 Vähemalt 50% preemiast tuleks maksta välja aktsiates. Kooskõlas komisjoni soovituse 
(2009)3177 nõuetega peaksid sellised aktsiad jääma selle isiku valdusesse vähemalt 
kolmeks aastaks. 
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 Igast preemiast olulise osa väljamaksmist tuleks edasi lükata ajavahemiku võrra, mis 
vastab kaubeldava toote äritsüklile ning vähese tulemuslikkuse korral tuleks see osa tagasi 
võtta. 

 Igal juhul tuleks edasi lükata preemiast vähemalt 40% (eriti suure preemia puhul 60%) 
väljamaksmine. Preemia edasilükkamise periood ei tohiks olla lühem kui kolm aastat.

Sätted äriühingu üldjuhtimise, läbipaistvuse ja avalikustamise parandamiseks

Regulatiivmeetmed ja järelevalve ei asenda äriühingu tõhusat üldjuhtimist ja läbipaistvust. On 
selge, et teel finantskriisi poole ei rakendanud aktsionärid pankade tasustamispoliitika suhtes 
piisavalt tõhusat järelevalvet. Raportöör teeb soovitab järgmist.

 Äriühingud peavad asutama oma poliitika üle järelevalve rakendamiseks töötasukomisjoni.

 Selle komisjoni esimees ja enamik liikmetest peavad olema direktorid, kellel ei ole 
ettevõttes täidesaatvat võimu.

 Komisjoni liikmetele tehakse ülesandeks kaitsta äriühingu, investorite ja teiste 
sidusrühmade pikaajalisi huve. 

 Äriühingud peavad avalikustama teabe oma tasustamispoliitika kohta, mis peaks sisaldama 
ka teavet igale äriüksusele ja direktorile tehtavate maksete kohta.

Liikmesriigi sisene ja üleeuroopaline võrdlusanalüüs

Nende meetmete selge eesmärk on reageerida tasustamispoliitika riskifaktoritele. Kuid 
raportöör tunneb muret, et finantssektoris kasutusel olev tasustamispraktika võib vähendada 
stiimulite mõju laiemas majanduslikus plaanis.  Liikmesriikide järelevalveasutused peaksid 
kasutama tasustamispoliitika ja preemiate maksmise kohta kogutavat teavet selleks, et 
omavahel võrrelda finantsasutusi oma liikmesriigis, ning Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus peaks tegema sama kogu ELi tasandil. Võrdlusanalüüsi kasutamine, äriühingu rangem 
üldjuhtimine, sidusrühmade kaasamine ja suurem läbipaistvus aitavad avalikkusel, investoritel 
ja poliitikakujundajatel teha finantssektori tasustamispoliitika kohta selgemaid järeldusi. 

Baseli protsessi rakendamine: kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamise kapitalinõuded 

Rahvusvahelisi arutelusid kapitalinõuete teemal korraldatakse Baseli pangajärelevalve 
komitee kaudu.  ELis1 on juba vastu võetud rida Baselis kokku lepitud muudatusi, mis 
hakkavad kehtima alates 31. detsembrist 2010.  Käesolev ettepanek käsitleb edasisi meetmeid, 
milles Baselis kokku lepiti ja mis peavad jõustuma samal kuupäeval. Põhjalikumate reformide 
                                               

1 Direktiiv 2009/111/EÜ, nn kapitalinõuete direktiiv nr 2.
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üle on arutelu alles pooleli. Seetõttu tuleks käesolevat ettepanekut vaadelda kui ühte sammu 
reformiprotsessis.

Stabiilsemad pangad

Pangad tunnustavad rangemate kapitalinõuete põhimõtet, kuid samas püüavad nende 
meetmete kohaldamist edasi lükata või rakendada olemasolevate varade suhtes seniste õiguste 
kaitset. Oma põhjendustes rõhutavad pangad võimalikku mõju laenuandmisvõimele ja 
reaalmajandusele. Raportöör tunnistab tugeva taastumise keskset tähtsust ning on neid 
muresid tähelepanelikult kuulanud. Sellegipoolest tuleks arvesse võtta kolme asjaolu.

1. Nende meetmetega kavatsetakse parandada praegu valitsevat kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamise riskide alahindamist. Kui seda ei tehta, toob see kaasa uute 
nõrkade kohtade kuhjumise pankade bilansis ning jätab olemasolevad nõrgad kohad 
piisava kaitseta. Kahtlemata tuleb nende meetmete osas saavutada õigeaegselt edu, sest 
vastasel juhul võivad pangad uuesti suurtesse makseraskustesse sattuda.

2. Kauplemisportfelli varad on olnud pangaportfelli laenudega võrreldes alahinnatud, seoses 
kapitali omamise kuluga, mis soodustab ülemäärast keskendumist kõrgema riskiga 
kauplemistegevusele. Sellise kulu nõuetega vastavusse viimine vähendab ülemäärast 
keskendumist ega õhuta laenutegevust vähendama.

3. Baselis lepiti 2009. aasta esimesel poolel kokku ettepaneku põhiliste elementide suhtes, 
millega pankadele anti rohkem kui 18 kuud aega ettenähtud jõustumise tähtpäevast 
kinnipidamiseks.  Sellest kokkuleppest alates on pangad märkimisväärse osa oma 2009. 
aasta sissetulekust – kuigi mõnevõrra väiksemas ulatuses – maksnud välja dividendide ja 
personali preemiate kujul, andes sellega märku, et nende arvates suudavad nad Baseli 
nõudmised täita.

Seetõttu toetab raportöör komisjoni ettepanekuid Baseli kokkulepete rakendamiseks.  
Raportöör teeb ettepaneku muudatuste tegemiseks kolmes valdkonnas.

Esiteks on vaja peegeldada tulevast Baseli otsust ja jätta uutest kauplemisportfelli nõuetest 
välja korrelatsiooni kauplemine.

Teiseks, Baselis arutatakse jätkuvalt kapitali miinimumnõuet korrelatsiooni kauplemisel. 
Kuna seda ei ole veel täies ulatuses hinnatud, on liiga vara sellist sätet kehtestada. Seetõttu 
soovitab raportöör juhul, kui Baselis sellekohane otsus vastu võetakse, kasutada 
miinimumnõuete kehtestamiseks delegeeritud volitusi.

Kolmandaks on komisjoni ettepanekul, et väga keeruliste edasiväärtpaberistamise 
hoolsuskohustused peaksid saama järelevalveasutuse eelneva heakskiidu, arvestatav põhjus. 
Kuna pangad ei täitnud hoolsuskohustusi, tõi see kaasa suure riskimäära, mida ei osatud 
õigesti tõlgendada ja mis seetõttu mängis kriisis võtmerolli. Kuid on väga tähtis, et selliste 
edasiväärtpaberistamiste kohta oleks olemas selge ja üheselt mõistetav definitsioon, mis 
tagaks õiguskindluse ja väldiks järelevalveasutuste ülemäärast koormamist lisatööga. Seetõttu 
peaks parlament selle meetme kohta andma eelnimetatud definitsioonile eelneva heakskiidu 
delegeeritud õigusaktide menetlusega.
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Rangem parlamentaarne kontroll

Komisjon peab Baselis lepingute üle läbirääkimisi ELi nimel. Ei ole vastuvõetav, et ELi 
demokraatlikud institutsioonid jäetakse ilma võimalusest lisada sellesse protsessi oma 
tähenduslik panus, eriti kui läbirääkimised Baselis käivad praegu põhimõttelise iseloomuga 
poliitiliste reformide ja mitte tehniliste küsimuste üle. Teises kapitalinõuete direktiivis on säte, 
mis nõuab, et komisjon esitaks 2009. aasta lõpuks nende laiaulatuslikumate reformide kohta 
aruande. Praegu on käimas üksikasjalik hindamine. On oluline, et pärast selle hindamise 
lõpuleviimist kuid enne, kui Baselis nendes küsimustes edasistele kokkulepetele jõutakse, 
alustaks komisjon parlamendiga sisukat dialoogi tagamaks, et ta peab läbirääkimisi selge 
demokraatliku mandaadi alusel.


