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LÜHISELGITUS

Taust

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku luua uus ELi finantsjärelevalvekord, et parandada 
järelevalve kvaliteeti ja sidusust, tagada tulemuslikum eeskirjade koostamine ja jõustamine 
ning tuvastada paremini finantssüsteemiga seotud riske. On tehtud ettepanek luua Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis koosneb liikmesriikide selliste 
finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, kes teevad koostööd kolme Euroopa 
järelevalveasutusega: Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalveasutuse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega. 
Samuti luuakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis jälgib ja hindab võimalikke 
ohtusid finantsstabiilsusele.

Õiguskomisjon võttis vastu oma arvamuse, milles ta üldjoontes toetab komisjoni eespool 
loetletud eesmärke ning pakutud struktuuri, kuid on sellele vaatamata veendunud, et kinni 
tuleb pidada subsidiaarsuse põhimõttest ning jätta liikmesriikidele ja nende 
finantsjärelevalveasutustele vajaduse korral pädevus.

Põhiküsimused

Komisjoni lõplikus arvamuses käsitleti arvamuse koostaja poolt kõige olulisemaks peetavaid 
küsimusi, mis puudutavad Euroopa järelevalveasutuste ja komisjoni otsustusõiguse ulatust, 
siduvate otsuste langetamise volituste delegeerimist Euroopa järelevalveasutustele ning 
viimati nimetatud asutuste rolli vahendajana liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste 
vaheliste võimalike erimeelsuste korral.

Et asjakohases direktiivis viidatakse 11 muule direktiivile, millest osa on veel jõustamata ja 
mida võidakse veel oluliselt muuta, oleks kasulik olnud vaadata direktiiv läbi 
õigusloomeprotsessi mõnes hilisemas etapis. Siiski kavatseb arvamuse koostaja siduda 
õiguskomisjoni arvamuse konstruktiivselt vastutava komisjoni tööga.

Tehnilised standardid

Ettepanekute kohaselt on Euroopa järelevalveasutustel võimalus töötada välja tehniliste 
standardite kavandeid, mille komisjon kinnitab. Kuigi põhjenduses on kirjas, et tehnilised 
standardid ei tohiks hõlmata poliitilisi valikuid, on direktiivi sätete kohaldamisala 
ebavajalikult lai ning paindlikkust mainitakse seletuskirjas kui ühte peamist põhimõtet. Kuigi 
arvamuse koostaja nõustub sellega, et Euroopa järelevalveasutused vajavad tehniliste 
standardite tulemuslikuks väljatöötamiseks teatavat paindlikkust, on ta siiski veendunud, et 
muudatusi tuleb teha teatavates valdkondades, kus tehniliste standardite loomine hõlmab 
poliitilisi valikuid.

Kuna komisjon esitas ettepaneku enne Lissaboni lepingu jõustumist, tuli kavandatud tehniliste 
standardite vastuvõtmise kord viia kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Komisjon 
võttis vastu muudatusettepanekute paketi, mis vastab arvamuse koostaja seisukohale, et 
tehniliste standardite vastuvõtmine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega peaks olema komisjoni pädevuses. Nende 
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muudatusettepanekutega tahetakse muuta eespool nimetatud 11 direktiivi, mida komisjoni 
ettepanekus kavatsetakse muuta ainult tehniliste standardite ja uute järelevalveasutuste osas. 
Muudatusettepanekud ei puuduta muudetud direktiivide teisi komiteemenetluse sätteid, nagu 
on märgitud uues põhjenduses 14 a, kuid neid tuleb komisjoni arvates siiski vastavalt Szajeri 
raportis1 esitatud põhimõtetele võimalikult kiiresti muuta (vt eriti punkti 18), eelistades 
võimaluse korral delegeeritud õigusakte.

Vastuvõetud muudatusettepanekute paketis järgitakse täpselt Szajeri raportis tehtud 
ettepanekuid, tehes ettepaneku delegeerida volitused komisjonile Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel piiratud ajavahemikuks (antud juhul viieks aastaks), mida saab 
komisjoni taotlusel pikendada viie aasta kaupa. Parlament või nõukogu võib delegeerimise 
igal ajahetkel tagasi võtta ja delegeeritud õigusaktile kolme kuu jooksul vastuväiteid esitada. 

Standardite väljatöötamise korral asutuste poolt ning standardite kinnitamise korral komisjoni 
poolt viidatakse kolme Euroopa järelevalveasutuse määruste artiklites 7 kehtestatud korrale.

Liikmesriikide järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste lahendamine

Euroopa järelevalveasutusi käsitlevates eri direktiivides pakutakse välja mehhanismid, mille 
kohaselt on Euroopa järelevalveasutusel õigus otsustada, et liikmesriigi 
finantsjärelevalveasutus ei ole järginud tema soovitusi, ning lahendada liikmesriikide 
finantsjärelevalveasutuste vahelisi vaidlusi. Arvamuse koostaja tõstatatud probleemid seoses 
sellega, et otsustusõiguse andmine uutele ametitele võib olla vastuolus Euroopa Liidu Kohtu 
praktikaga2, millega on ette nähtud, et ühenduse amet ei saa oma selgelt määratletud 
täidesaatvaid volitusi ületada ning ei tohi diskretsiooniõigust kasutada ning institutsioon ei 
tohi delegeerida volitusi, mida tal endal ei ole, kajastuvad konkreetsetes Euroopa 
järelevalveasutusi puudutavates muudatusettepanekutes, mis peaksid muutma direktiivi 
kavandamise lihtsamaks. Eriti puudutavad muudatusettepanekud erimeelsuste lahendamist. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 

                                               
1 Õiguskomisjoni 29.3.2010. aasta raport, mille raportöör oli Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Euroopa Liidu Kohtu 13. juuni 1958. aasta otsus kohtuasjas Meroni vs. ülemamet, EKL C-9/56 ja 10/56, 1958, 
133 ja 157.
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olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. Liikmesriikide
järelevalvemudelid jäävad maha Euroopa 
integreeritud ja omavahel ühendatud 
finantsturgudest, kus paljud 
finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt
ning osutavad finantsteenuseid 
ettevõtjatele ja tarbijatele. Kriis tõi esile 
puudused liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelises koostöös, 
koordineerimises, ühenduse õiguse ühtses 
kohaldamises ja usalduses.

olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. Riiklikud
järelevalvemudelid jäävad maha Euroopa 
integreeritud ja omavahel ühendatud 
finantsturgudest, kus paljud 
finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt. 
Kriis tõi esile puudused liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelises koostöös, 
koordineerimises, liidu õiguse ühtses 
kohaldamises ja usalduses.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi tõhusaks toimimiseks tuleb teha 
muudatusi Euroopa kolme 
järelevalveasutuse tegevusvaldkonda 
reguleerivates ühenduse õigusaktides. 
Kõnealused muudatused hõlmavad 
Euroopa järelevalveasutuse teatavate 
volituste ulatuse kindlaksmääramist, 
teatavate volituste integreerimist
asjakohaste ühenduse õigusaktidega 
kehtestatud mehhanismidesse ning 
muudatusi kõnealuste järelevalveasutuste 
sujuva ja tõhusa toimimise tagamiseks 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi raames.

(6) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi tõhusaks toimimiseks tuleb teha 
muudatusi Euroopa kolme 
järelevalveasutuse tegevusvaldkonda 
reguleerivates liidu õigusaktides. 
Kõnealused muudatused hõlmavad 
Euroopa järelevalveasutuse teatavate 
volituste ulatuse kindlaksmääramist, liidu 
õigusaktidega kehtestatud teatavate 
volituste integreerimist ning muudatusi 
kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja 
tõhusa toimimise tagamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 

(7) Koos Euroopa kolme 
järelevalveasutuse loomisega tuleks välja 
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töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtne kohaldamine ja 
seega soodustatakse siseturu toimimist. 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud, et Euroopa
järelevalveasutused võivad asjakohastes 
õigusaktides kindlaks määratud 
valdkondades välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis esitatakse 
komisjonile vastu võtmiseks määruste või 
otsustena. Asjakohastes õigusaktides 
tuleks kindlaks määrata valdkonnad, kus
Euroopa järelevalveasutused võivad välja 
töötada tehniliste standardite kavandeid.

töötada ka ühtsed eeskirjad, millega 
tagatakse eeskirjade ühtne kohaldamine ja 
seega soodustatakse siseturu toimimist. 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud, et Euroopa
järelevalveasutused võivad asjakohastes 
õigusaktides kindlaks määratud 
valdkondades välja töötada tehniliste 
standardite kavandeid, mis ei hõlma 
poliitilisi otsuseid ja esitatakse komisjonile 
vastu võtmiseks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega. Asjakohastes õigusaktides 
tuleks kindlaks määrata valdkonnad, kus
komisjon on volitatud tehnilisi 
standardeid delegeeritud õigusaktidega 
vastu võtma.

Selgitus

Õiguslikult tuleb teha selgeks, et tehniliste standardite kavandid ei tohi hõlmata poliitilisi 
otsuseid, nagu on sätestatud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse asutamisdirektiivides.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Tehniliste standardite valdkondade 
kindlaksmääramisel tuleks järgida 
asjakohast tasakaalu, st ühtsete eeskirjade 
kehtestamisega ei tohiks määruse 
kohaldamist põhjendamatult keeruliseks 
muuta. Valida tuleks ainult valdkonnad, 
kus ühtsed tehnilised eeskirjad aitaksid 
oluliselt parandada finantsstabiilsust, 
tõhustada hoiustajate, kindlustusvõtjate ja 
investorite kaitset, edendada turgude 
tõhusust ja terviklikkust ning vältida 
konkurentsimoonutusi ja regulatiivset 
arbitraaži.

(8) Tehniliste standardite valdkondade 
kindlaksmääramisel tuleks järgida 
asjakohast tasakaalu, st ühtsete eeskirjade 
kehtestamisega ei tohiks määruse 
kohaldamist põhjendamatult keeruliseks 
muuta. Valida tuleks ainult valdkonnad, 
kus ühtsed tehnilised eeskirjad aitaksid 
oluliselt parandada finantsstabiilsust, 
tõhustada hoiustajate, kindlustusvõtjate ja 
investorite kaitset, edendada turgude 
tõhusust ja terviklikkust ning vältida 
konkurentsimoonutusi ja regulatiivset 
arbitraaži, tagades samal ajal, et 
poliitilised otsused langetavad Euroopa 
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Parlament, nõukogu ja komisjon vastavalt 
tavamenetlusele.

Selgitus

Tehnilised standardid ei tohiks hõlmata poliitilisi valikuid. Arvamuse koostaja rõhutab, et 
poliitiliste otsuste suhtes on vaja kohaldada õiguslikku järelevalvet.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tehnilistes standardites tuleb käsitleda 
sisuliselt tehnilisi küsimusi ja nende 
väljatöötamiseks on vaja 
järelevalveekspertide erialateadmisi. 
Tehniliste standarditega tuleks kindlaks 
määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vastuvõetud alusaktides sätestatud 
eeskirjade ning vajaduse korral komisjoni 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused, muutmata kõnealuste 
õigusaktide vähem tähtsaid sätteid muu 
hulgas seeläbi, et kustutades mõned neist 
või lisades õigusaktidele uued täiendavad 
vähem tähtsad sätted. Seepärast ei tohiks 
tehnilised standardid hõlmata poliitilisi 
valikuid. Kui tehniliste standardite 
eesmärk on määrata kindlaks komisjoni 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused, tuleks kõnealused standardid 
töötada välja alles pärast komisjoni 
rakendusmeetmete vastuvõtmist. 
Teatavatel juhtudel, kui komisjonil on 
õigus võtta rakendusmeetmeid 
komiteemenetluse kohaselt vastavalt
nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 
1999/468/EÜ (millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused) ja kui kõnealuste 
rakendusmeetmetega määratakse üksnes 
kindlaks alusaktides sätestatud selliste 
eeskirjade kohaldamise tingimused, mida 
ei tule muuta, oleks järjepidevuse huvides 

(9) Tehnilistes standardites tuleb käsitleda 
sisuliselt tehnilisi küsimusi ja nende 
väljatöötamiseks on vaja 
järelevalveekspertide erialateadmisi.
Üldkohaldatavate tehniliste standarditega 
tuleks üksnes täiendada või muuta 
põhiõigusakti teatavaid väheolulisi osi. 
Seepärast ei tohiks tehnilised standardid 
hõlmata poliitilisi valikuid. Vastavalt
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 tuleks volitada komisjoni neid 
tehnilisi standardeid delegeeritud 
õigusaktidega vastu võtma. Komisjonil
peaks olema võimalik kasutada Euroopa 
järelevalveasutuste oskusteavet, nagu on 
ette nähtud Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
asutamist käsitlevates määrustes. 
Seepärast oleks järjepidevuse huvides 
asjakohane kehtestada kord, mille kohaselt 
võetakse vastu määruste (EÜ) nr 
…/…[Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus], nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], ja nr 
…/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 7 kohased tehnilised standardid.
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asjakohane kehtestada kord, mille kohaselt 
võetakse vastu määruste (EÜ) nr 
…/…[Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus], nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], ja nr 
…/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 7 kohased tehnilised standardid.

Selgitus

Õigusaktide läbivaatamise ajal tuleks kasutada tavapärast kaasotsustamismenetlust, et 
tagada selgelt, milline peaks olema kavandatud tehniliste standardite sisu, et vajalikke 
kohandusi saaks teha tavamenetluse kaudu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Seepärast tuleks käesolevas 
direktiivis määratleda olukorrad, kus võib 
olla vaja lahendada protseduurilisi või 
sisulisi liidu õigusele vastavuse küsimusi 
ning kus järelevalveasutused ise ei pruugi 
suuta neid küsimusi lahendada. 
Niisuguses olukorras peaks ühel 
asjaomastest järelevalveasutustest olema 
võimalus esitada küsimus pädevale 
Euroopa järelevalveasutusele. Nimetatud 
Euroopa järelevalveasutus peaks 
tegutsema käesolevas direktiivis sätestatud 
korras. Tal peaks olema võimalus nõuda 
asjassepuutuvatelt pädevatelt asutustelt 
konkreetsete meetmete võtmist küsimuse 
lahendamiseks ja liidu õigusele vastavuse 
tagamiseks, kusjuures see oleks siduv 
kõikide asjassepuutuvate pädevate 
asutuste jaoks.
Juhtudel, kus asjakohased EL õigusaktid 
määravad diskretsiooni liikmesriikidele, ei 
tohiks Euroopa järelevalveasutuse otsused 
asendada riiklike järelevalveasutuste 
teostatavat liidu õigusele vastavat 
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diskretsiooni.

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtupraktika järgmiseks (C-9/56 ja 10/56, Meroni vs. ülemamet, [1958] EKL 
133 ja 157) on oluline, et Euroopa järelevalveasutuste otsused ei asendaks liikmesriikide 
järelevalveasutuste seadusliku otsustusõiguse kasutamist. Meroni lahendi kohaselt ei saa 
institutsioon delegeerida volitusi, mida tal endal ei ole.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta) on ette nähtud vahendusmenetlus 
või ühisotsused seoses oluliste filiaalide 
kindlaksmääramisega 
järelevalvekolleegiumides osalemiseks, 
mudeli valideerimiseks ja kontsernide riski 
hindamiseks. Kõigis kõnealustes 
valdkondades tuleb muudatustega selgelt 
märkida, et juhul, kui erimeelsusi ei 
suudeta lahendada teatava tähtaja jooksul, 
võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
seda teha määruses …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] sätestatud 
korras. Selle lähenemisviisiga tagatakse
erimeelsuste lahendamine ja tõhus 
koostöö enne lõpliku otsuse tegemist või 
selle esitamist ajaomasele asutusele.

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ
(krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta) on ette nähtud vahendusmenetlus 
või ühisotsused seoses oluliste filiaalide 
kindlaksmääramisega 
järelevalvekolleegiumides osalemiseks, 
mudeli valideerimiseks ja kontsernide riski 
hindamiseks. Kõigis kõnealustes 
valdkondades tuleb muudatustega selgelt 
märkida, et juhul, kui erimeelsusi ei 
suudeta lahendada teatava tähtaja jooksul, 
võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
seda teha määruses …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] sätestatud 
korras. Selle lähenemisviisiga tagatakse, et 
kuigi Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus ei saa asendada liikmesriikide 
finantsjärelevalveasutuste 
diskretsiooniõiguse alusel langetatud 
otsust, saab lahendada erimeelsusi ja 
tõhustada koostööd enne lõpliku otsuse 
tegemist või selle esitamist asjaomasele
asutusele.

Selgitus

Liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste puhul ei peaks Euroopa 
järelevalveasutuste õigus aidata asutustel jõuda kokkuleppele tähendama seda, et nad võivad 
asendada liikmesriikide järelevalveasutuste diskretsiooniõiguse alusel langetatud otsuseid, et 
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tagada vastavus Euroopa Liidu Kohtu praktikale.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Komiteemenetluse kohandamine 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 (delegeeritud 
õigusaktid) ja 291 (rakendusaktid) peab 
toimuma järk-järgult. Käesoleva 
direktiiviga tuleks kohandada 
põhjenduses 20 osutatud muudetavate 
direktiivide asjakohaseid sätteid Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 
291 ainult sel määral, kuivõrd need 
puudutavad uusi Euroopa 
järelevalveasutusi ja on seotud tehniliste 
standarditega. Selline kohandamine nagu 
ka teiste muudetavates direktiivides 
sisalduvate komiteemenetluse sätete 
kohandamine tulevikus ei tohiks piirduda 
üksnes varem kontrolliga 
regulatiivmenetluse raames käsitletud 
meetmetega, vaid peaks hõlmama kõiki 
asjakohaseid üldkohaldatavaid meetmeid 
sõltumata sellest, millised otsustus- või 
komiteemenetlused kehtisid nende puhul 
enne Lissaboni lepingu jõustumist; 
Järjepidevuse tagamiseks peaks 
põhjenduses 20 osutatud muudetavates 
direktiivides sisalduvate komiteemenetluse 
sätete edaspidine kohandamine Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklite 290 ja 
291 toimuma vastavalt käesoleva direktiivi 
sätetele.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
vahel vahetatud või neile edastatud 
konfidentsiaalse teabe suhtes kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, mida 
peavad täitma isikud, kes töötavad või on 
töötanud teavet saanud pädevates 
asutustes.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Valdkondades, kus Euroopa 
järelevalveasutustel on kohustus töötada 
välja tehniliste standardite kavandid, 
tuleks kõnealused kavandid esitada 
komisjonile kolme aasta jooksul alates 
Euroopa järelevalveasutuste loomisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3
Direktiiv 2002/87/EÜ
III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„VOLITUSED JA 
KOMITEEMENETLUS”

DELEGEERITUD VOLITUSED
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2002/87/EÜ
Artikkel 21a – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Tehnilised standardid – delegeeritud 
õigusaktid

1. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, võivad Euroopa
järelevalveasutused kooskõlas määruste 
(EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve 
Asutus] artikliga 42 välja töötada 
tehniliste standardite kavandeid seoses 
järgmiste sätetega:

1. Komisjonil antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu artikli 6 lõikes 2 nimetatud 
tehnilised standardid, et selgitada I lisa II 
osas loetletud arvutusmeetodeid, ilma et 
see piiraks artikli 6 lõike 4 sätete 
kohaldamist.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

a) artikli 2 lõige 11, et määrata kindlaks 
nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ artikli 17 
kohaldamise tingimused käesoleva 
direktiivi kontekstis;
b) artikli 2 lõige 17, et määrata kindlaks 
„asjaomaste pädevate asutuste” 
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määramise korra kohaldamise 
tingimused;
c) artikli 3 lõige 5, et määrata kindlaks 
finantskonglomeraadi määratlemisel 
kasutatavate alternatiivsete parameetrite 
kohaldamise tingimused;
d) artikli 6 lõige 2, et määrata kindlaks I 
ja II lisas loetletud arvutusmeetodite 
kohaldamise tingimused, ilma et see 
piiraks artikli 6 lõike 4 kohaldamist;
e) artikli 7 lõige 2, et määrata kindlaks 
sätted, mille alusel võtta arvesse 
„riskikontsentratsiooni” määratluse alla 
kuuluvaid elemente teises lõigus osutatud 
üldise järelevalve teostamisel;
f) artikli 8 lõige 2, et määrata kindlaks 
sätted, mille alusel võtta arvesse 
„kontsernisiseste tehingute” määratluse 
alla kuuluvaid elemente kolmandas lõigus 
osutatud üldise järelevalve teostamisel.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruste (EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehnilised standardid vastu võtta määruste 
(EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Selgitus

Et nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ vaadatakse hetkel läbi, on arvamuse koostaja veendunud, 
et enne tehniliste standardite kavandamist tuleks direktiivi läbivaatamise lõplikud tulemused 
ära oodata.

Kehtivad õigusaktid pakuvad juba võimalust määrata kindlaks „asjaomased pädevad 
asutused“, ilma et nad viitaksid rakendusmeetmetele või mõiste täpsema defineerimise 
nõudele. Seetõttu tuleks seda artiklit muuta ainult pärast direktiivi täielikku läbivaatamist, 
mis hõlmab ka mõju hindamist.

Nende parameetrite kohaldamistingimuste kindlaksmääramine oleks poliitiline otsus ja ei 
peaks seepärast jääma tehniliste standardite alt välja.

Sõnastus tekitab segadust. Sõnad „määrata kindlaks…kohaldamise tingimused” tuleks 
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asendada sõnaga „täpsustada”. Arvamuse koostaja on seisukohal, et see muudab teksti palju 
selgemaks ning aitab vältida väära ettekujutust, et kolmas tasand täiendab esimest või teist 
tasandit.

„Riskikontsentratsiooni” määratluse kohaldamisala kindlaksmääramine ei ole ainult 
tehniline kalkulatsioon ning hõlmaks tõenäoliselt teatud määral poliitilisi otsuseid. Sellisena 
ei ole see tehnilisele standardile sobivaks sisuks.

„Kontsernisiseste tehingute” määratluse kohaldamisala sisaldub juba algses direktiivis ja 
selle määratluse muutmine oleks tõenäoliselt poliitiline otsus. Vajaduse korral tuleks see 
muudatus teha direktiivi põhjaliku läbivaatamise teel.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada lõigete 2 ja 4 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks teabevahetuse ja 
piiriülese kontrolli taotluste kohaldamise 
tingimused.

5. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilisi standardeid, et määrata 
kindlaks teabevahetuse ja piiriülese 
kontrolli taotluste kohaldamise tingimused.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.



AD\813235ET.doc 15/73 PE438.379v02-00

ET

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.”

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 13 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… 
loodud Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, mis 
on seotud pädevatele asutustele esitatava 
teabega. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

2. Komisjoni antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud 
pädevatele asutustele esitatava teabega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
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tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud 
korras.

tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 20 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus välja tehniliste 
standardite kavandid, millega määratakse 
iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste 
tööandjapensionideskeemide valdkonnas 
usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, 
mida ei hõlma lõikes 1 osutatud 
siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid.
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

11. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, millega 
määratakse iga liikmesriigi puhul kindlaks 
selliste tööandjapensionideskeemide 
valdkonnas usaldatavusnormatiive 
käsitlevad sätted, mida ei hõlma lõikes 1 
osutatud siseriiklikud sotsiaal- ja 
tööõigusaktid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud
korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 1
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. artiklile 8 lisatakse lõige 5:

"5. Selleks et tagada lõike 2 ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega …/… loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni poolt 
vastavalt lõikele 4 vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

välja jäetud

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 4
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks sellise 
kohustuse kohaldamise tingimused, mis on 
seotud prospekti lisa avaldamisega juhul, 
kui tuvastatakse prospektis sisalduva 
teabega seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu 
või ebatäpsusi. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

3. Selleks et võtta arvesse finantsturgude 
tehnilist arengut, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
et määrata kindlaks sellise kohustuse 
kohaldamise tingimused, mis on seotud 
prospekti lisa avaldamisega juhul, kui 
tuvastatakse prospektis sisalduva teabega 
seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või 
ebatäpsusi.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.



AD\813235ET.doc 19/73 PE438.379v02-00

ET

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 6
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, võib
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks 
tingimused, mis on seotud heakskiitmist 
käsitleva tõendi esitamise korra, prospekti 
koopia, kokkuvõtte tõlkimise ja prospekti 
mis tahes lisaga.

4. Selleks et võtta arvesse finantsturgude 
tehnilist arengut, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
mis on seotud heakskiitmist käsitleva 
tõendi esitamise korra, prospekti koopia, 
kokkuvõtte tõlkimise ja prospekti mis tahes 
lisaga.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 8 – alapunkt b
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõike 2 ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, võib
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks pädevate 
asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse 
tingimused, sealhulgas sellise koostöö ja 
teabevahetuse korral kasutatavad 
standardvormid või ankeedid.

4. Selleks et võtta arvesse finantsturgude 
tehnilist arengut, antakse komisjonile
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
millega määratakse kindlaks pädevate 
asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse 
tingimused, sealhulgas sellise koostöö ja 
teabevahetuse korral kasutatavad 
standardvormid või ankeedid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 2
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, 
artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 
lõigete 1–2 ja artikli 12 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 kohase tegevusloa andmise
nõuete ja korra kohaldamise tingimused.

4. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis käsitlevad
käesoleva artikli, artikli 7, artikli 9 lõigete 
2–4, artikli 10 lõigete 1–2 ja artikli 12 
kohase tegevusloa andmise nõudeid ja 
korda.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 10 a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused, mis on 
seotud lõike 1 kohaseks osaluse 
omandamise hindamiseks vajaliku teabega 
ja artikli 10 lõike 4 kohase pädevate 
asutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

8. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud 
lõike 1 kohaseks osaluse omandamise 
hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 10 
lõike 4 kohase pädevate asutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 4
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 31 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne 
teavituskord, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
lõigete 2 ja 4 kohase 
teabeesituskohustusega ning lõigete 3 ja 6 
kohase teabeedastuskorraga, sealhulgas 
standardvormid ja ankeedid.

7. Selleks et kehtestada ühtne teavituskord,
antakse komisjonile volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid seoses lõigete 2 ja 4 
kohase teabeesituskohustusega ning lõigete 
3 ja 6 kohase teabeedastuskorraga, 
sealhulgas standardvormid ja ankeedid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 5
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 32 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne 
teavituskord, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
lõigete 2 ja 4 kohase 
teabeesituskohustusega ning lõike 3 kohase 
teabeedastuskorraga, sealhulgas 
standardvormid ja ankeedid.

10. Selleks et kehtestada ühtne 
teavituskord, antakse komisjonile volitus 
võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid
seoses lõigete 2 ja 4 kohase 
teabeesituskohustusega ning lõike 3 kohase 
teabeedastuskorraga, sealhulgas 
standardvormid ja ankeedid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 9
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 56 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
pädevate asutuste kohutusega teha lõike 1 
kohaselt koostööd ja seoses lõike 2 kohase 
koostöökorraga, sealhulgas standardvormid 
ja -ankeedid.

6. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid seoses 
pädevate asutuste kohustusega teha lõike 1 
kohaselt koostööd ja seoses lõike 2 kohase 
koostöökorraga, sealhulgas standardvormid 
ja -ankeedid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 10 – alapunkt b
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks kohaldamistingimused,
mis on seotud pädevate asutuste
kohutusega teha koostööd järelevalvealase 
tegevuse, kohapealse kontrolli või uurimise 
puhul.

2. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud 
pädevate asutuste kohustusega teha 
koostööd järelevalvealase tegevuse, 
kohapealse kontrolli või uurimise puhul.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 11 – alapunkt a
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 58 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks teabevahetuse kohutuse 
kohaldamise tingimused, sealhulgas 
standardvormide või ankeetide
koostamine.

4. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
teabevahetuse kohustusega, sealhulgas 
standardvormide või ankeetide
koostamisega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 12
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 60 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused, mis on 
seotud kohustusega konsulteerida enne 
tegevusloa andmist teiste pädevate 
asutustega, sealhulgas standardvormid või -
ankeedid.

4. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud 
kohustusega konsulteerida enne tegevusloa 
andmist teiste pädevate asutustega, 
sealhulgas standardvormid või -ankeedid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 12 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 
1 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega …/… loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
kehtestada ühtne standardvorm, mida 
kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 1 või artikli 19 
lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

9. Selleks et võtta arvesse finantsturgude 
tehnilist arengut, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
et kehtestada ühtne standardvorm, mida 
kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 1 või artikli 19 
lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus esitab esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid komisonile 
1. jaanuariks 2014. Komisjon võib 
esimeses lõigus osutatud tehniliste 
standardite kavandid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et kehtestada ühtne 
standardvorm, mida kasutatakse emitendi
teavitamisel vastavalt lõikele 1 või artikli 
19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

3. Selleks et võtta arvesse finantsturgude 
tehnilist arengut, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
et kehtestada ühtne standardvorm emitendi
teavitamiseks vastavalt käesoleva artikli
lõikele 1 või artikli 19 lõike 3 kohaseks
teabe esitamiseks.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus esitab esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid komisonile
1. jaanuariks 2014. Komisjon võib 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 1
Direktiiv 2005/60/EÜ
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja võtta arvesse 
tehnilist arengut rahapesu või terrorismi 
rahastamise vastase võitluse kontekstis,
võivad Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus, Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruste …/…, …/… ja …/… artikliga 42 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks artikli 31 
lõikes 3 osutatud täiendavate meetmete 
laad ning minimaalsed meetmed, mida 
krediidi- ja finantseerimisasutused peavad 
võtma, kui kolmanda riigi õigusaktidega ei 
ole lubatud kohaldada lõike 1 esimese 
lõiguga ettenähtud meetmeid.

4. Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut 
rahapesu või terrorismi rahastamise vastase 
võitluse kontekstis, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruste …/…, …/… ja …/…
artiklile 42 vastavad tehnilised standardid, 
et määrata kindlaks artikli 31 lõikes 3 
osutatud täiendavate meetmete laad ning 
minimaalsed meetmed, mida krediidi- ja 
finantseerimisasutused peavad võtma, kui 
kolmanda riigi õigusaktidega ei ole lubatud 
kohaldada lõike 1 esimese lõiguga 
ettenähtud meetmeid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
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vastuväidet esitanud.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruste (EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruste
(EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 2
Direktiiv 2005/60/EÜ
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja võtta arvesse 
tehnilist arengut rahapesu või terrorismi 
rahastamise vastase võitluse kontekstis,
võivad Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus, Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ning 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruste …/…, …/… ja …/… artikliga 42 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks tingimused
seoses lõike 2 kohase teate minimaalse 
sisuga.

4. Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut 
rahapesu või terrorismi rahastamise vastase 
võitluse kontekstis, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruste …/…, …/… ja …/…
artikli 42 kohased tehnilised standardid
seoses lõike 2 kohase teate minimaalse 
sisuga.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
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Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruste (EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruste
(EÜ) nr …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 6 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega …/… asutatud 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks artiklite 7, 
8, 10, 11 ja 12 kohase tegevusloa andmise 
nõuete ja korra kohaldamise tingimused, 
välja arvatud artikli 11 lõike 1 teises lauses 
sätestatud tingimused.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, mis käsitlevad
artiklite 7, 8, 10, 11 ja 12 kohase 
tegevusloa andmise nõuete ja korra 
kohaldamise tingimusi, välja arvatud 
artikli 11 lõike 1 teises lauses sätestatud
tingimusi.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
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Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõikes osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 3
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid seoses
lõike 1 kohaseks osaluse omandamise 
hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 19b 
lõike 1 kohase asjaomaste pädevate
ametiasutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

9. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
lõike 1 kohaseks osaluse omandamise 
hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 19b 
lõike 1 kohase pädevate asutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
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enne delegeerimistähtaja lõppu
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 4
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 26 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada artikli 25 ja käesoleva 
artikli ühtne kohaldamine ning kehtestada 
ühtne elektroonilisel teel teavitamise kord,
töötab Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks artikli 25 ja 
käesoleva artikli kohase teabe kohaldamise 
tingimused ning kõnealuse teabe
edastamise kord. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014. 

5. Selleks et kehtestada ühtne 
elektroonilisel teel teavitamise kord,
antakse komisjonile volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
artikli 25 ja käesoleva artikli kohase teabe 
ning kõnealuse teabe edastamisega seotud 
tehnilised standardid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
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enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 5
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne 
elektroonilisel teel teavitamise kord, töötab
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli kohase 
teabe kohaldamise tingimused ning 
kõnealuse teabe edastamise kord. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

4. Selleks et kehtestada ühtne 
elektroonilisel teel teavitamise kord,
antakse komisjonile volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega
käesoleva artikli kohase teabe ning 
kõnealuse teabe edastamisega seotud 
tehnilised standardid.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
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Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 7
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 42 – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks teabevahetuse nõuete
kohaldamise menetlused, meetodid ja 
tingimused sellise teabe puhul, mis 
tõenäoliselt lihtsustab järelevalve 
teostamist krediidiasutuste üle. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, mis on seotud
teabevahetuse nõuete menetluste, 
meetodite ja tingimustega sellise teabe 
puhul, mis tõenäoliselt lihtsustab 
järelevalve teostamist krediidiasutuste üle.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
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kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõikes osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 8
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 42 a – lõige 1 – 4 a lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kahekuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, ja tegutseb vastavalt sellele
otsusele. Kahekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 

„Kui mõni asjassepuutuv pädev asutus on 
algse kahekuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkavad vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused otsustamise 
edasi seniks, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, ja tegutsevad vastavalt
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse
otsusele. Kahekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
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Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kahekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast algse kahekuulise ajavahemiku 
lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
otsused ei asenda vastuvõtva liikmesriigi 
pädevate asutuste käesoleva direktiivi 
kohaseid seaduslikke otsuseid.

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtupraktika järgmiseks (C-9/56 ja 10/56, Meroni vs. ülemamet, [1958] EKL 
133 ja 157) on oluline, et Euroopa järelevalveasutuste otsused ei asendaks liikmesriikide 
järelevalveasutuste seadusliku otsustusõiguse kasutamist. Meroni lahendi kohaselt ei saa 
institutsioon delegeerida volitusi, mida tal enesel pole.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 13 – alapunkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 63a – lõige 6 – lõigud 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 
1 ühtne kohaldamine ja järelevalvealase 
tegevuse lähenemine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõike 1 
kohaste instrumentide reguleerimist 
käsitlevate sätete kohaldamise eeskirjad.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

6. Selleks et tagada järelevalvealase 
tegevuse lähenemine, antakse komisjonile 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid
käesoleva artikli lõike 1 kohaste 
instrumentide reguleerimist käsitlevate 
sätete kohta.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
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Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 14
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 74 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 krediidiasutuste 
edastatavate arvutuste suhtes aruandluse 
ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, 
keeli ja kuupäevi. Selleks et tagada 
käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, 
töötab Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 
2012 kogu ühenduses ühtsed vormid ning 
ühesugused sagedused, keeled ja 
kuupäevad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 krediidiasutuste 
edastatavate arvutuste suhtes aruandluse 
ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, 
keeli ja kuupäevi. Komisjonile antakse 
volitus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu
Euroopa Liidus ühtsed vormid ning 
ühesugused sagedused, keeled ja 
kuupäevad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
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enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 15
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 81 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks
krediidihinnangutega seotud
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjoni antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, mis puudutavad
krediidihinnangutega seotud
hindamismetoodikat.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
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Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 16
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 84 – lõige 2 – lõigud 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva lõike ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks praktilised ja 
protseduurilised tingimused, mille alusel 
pädevad asutused lubavad krediidiasutustel 
kasutada sisereitingutel põhinevat 
meetodit.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid seoses selliste 
tingimuste praktilise ja protseduurilise 
kohaldamisega, mille alusel pädevad
ametiasutused lubavad krediidiasutustel 
kasutada sisereitingutel põhinevat 
meetodit.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
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pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib kolmandas lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib kolmandas lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 17
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 97 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks
krediidihinnangutega seotud
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta pärast
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
asutusega nõupidamist Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, mis käsitlevad
krediidihinnangutega seotud
hindamismetoodikat.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
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pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 18
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 105 – lõige 1 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks selliste tingimuste
praktiline ja protseduuriline 
kohaldamine, mille alusel pädevad 
ametiasutused lubavad krediidiasutustel 
kasutada täiustatud mõõtmismudelil 
põhinevat meetodit.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid seoses selliste 
tingimuste praktilise ja protseduurilise 
kohaldamisega, mille alusel pädevad 
ametiasutused lubavad krediidiasutustel 
kasutada täiustatud mõõtmismudelil 
põhinevat meetodit.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 19
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 106 – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva lõike ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks punktides c ja d 
sätestatud vabastuste kohaldamise 
tingimused. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, mis on seotud
punktides c ja d sätestatud vabastustega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
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juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib kõnealused tehniliste 
standardite kavandid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib kõnealused tehnilised 
standardid vastu võtta määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 20
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 110 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune 
teatamine toimub vähemalt kaks korda 
aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid 
vorme ning ühesuguseid sagedusi, keeli ja 
kuupäevi. Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi ühtne kohaldamine, töötab
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu
ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused 
sagedused, keeled ja kuupäevad. 
Aruandlusvormid on proportsionaalsed 
krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse 
ja keerukusega.

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune 
teatamine toimub vähemalt kaks korda 
aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid 
vorme ning ühesuguseid sagedusi, keeli ja 
kuupäevi. Komisjonile antakse volitus 
võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu tehnilised standardid, 
et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu
Euroopa Liidus aruandluse ühtsed vormid 
ning ühesugused sagedused, keeled ja 
kuupäevad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
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Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 21
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 122a – lõige 10 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli
kohaldamise tingimused, sealhulgas 
meetmed, mida võetakse nõuetekohase 
hoolsuse tagamisega ja riskijuhtimisega 
seotud kohustuste täitmata jätmise korral.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid seoses meetmetega, 
mida võetakse nõuetekohase hoolsuse 
tagamisega ja riskijuhtimisega seotud 
kohustuste täitmata jätmise korral.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
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delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 124 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused ja ühtne 
riskihindamismenetlus. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

6. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks ühtne riskihindamismenetlus.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
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vastuväidet esitanud.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 23
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kuuekuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele
otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjassepuutuv pädev 
ametiasutus on kuuekuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus
otsustamise edasi ning ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb
tema otsuse kohta kõnealuse määruse 
artikli 11 lõike 3 kohase otsuse ja teeb oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. 
Kuuekuulist ajavahemikku käsitatakse 
lepitusperioodina käesoleva määruse 
tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. 
Küsimust ei suunata Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele pärast 
kuuekuulise ajavahemiku lõppu või pärast 
ühisotsusele jõudmist. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsused ei 
asenda konsolideeritud järelevalve eest 
vastutava asutuse pädevate ametiisikute 
käesoleva direktiivi kohaseid seaduslikke 
otsuseid.
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Selgitus

Euroopa Kohtu kohtupraktika järgmiseks (C-9/56 ja 10/56, Meroni vs. ülemamet, [1958] EKL 
133 ja 157) on oluline, et Euroopa järelevalveasutuste otsused ei asendaks liikmesriikide 
järelevalveasutuste seadusliku otsustusõiguse kasutamist. Meroni lahendi kohaselt ei saa 
institutsioon delegeerida volitusi, mida tal enesel pole.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt b 
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad asutused ei jõua nelja kuu 
jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui pädev ametiasutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui pädevad asutused ei jõua nelja kuu 
jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui mõni asjassepuutuv pädev 
ametiasutus on neljakuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus
otsustamise edasi ning ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb
tema otsuse kohta kõnealuse määruse 
artikli 11 lõike 3 kohase otsuse ja teeb oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. 
Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse 
lepitusperioodina käesoleva määruse 
tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. 
Küsimust ei suunata Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele pärast 
neljakuulise ajavahemiku lõppu või pärast 
ühisotsusele jõudmist. Euroopa 
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Pangandusjärelevalve Asutuse otsused ei 
asenda konsolideeritud järelevalve eest 
vastutava asutuse pädevate ametiisikute 
käesoleva direktiivi kohaseid seaduslikke 
otsuseid.

Selgitus

Liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste puhul ei peaks Euroopa 
järelevalveasutuste õigus aidata asutustel jõuda kokkuleppele tähendama seda, et nad võivad 
asendada liikmesriikide järelevalveasutuste diskretsiooniõiguse alusel langetatud otsuseid. 
Kui Euroopa järelevalveasutus otsustab, et järelevalveasutuse otsuse ettepanek ei vasta ELi 
õigusaktidele, peab liikmesriigi järelevalveasutus tegema lõpliku otsuse kooskõlas Euroopa 
järelevalveasutuse otsusega.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt e
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõigud 10 ja 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva lõike kohase 
ühisotsusele jõudmise menetluse 
kohaldamise tingimused seoses artiklite 
123 ja 124 ning artikli 132 lõike 2 
kohaldamisega, et lihtsustada ühisele 
otsusele jõudmist. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, et määrata kindlaks 
käesoleva lõike kohase ühisotsusele 
jõudmise menetluse kohaldamise 
tingimused seoses artiklite 123 ja 124 ning 
artikli 132 lõike 2 kohaldamisega ning
lihtsustada ühisele otsusele jõudmist.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
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Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib kümnendas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib kümnendas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 27 – alapunkt a
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 131a – lõige 2 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ja artikli 
42a lõike 3 ühtne kohaldamine, töötab 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid 
kolleegiumide tõhusaks toimimiseks, 
sealhulgas seoses artikli 42a lõikega 3.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid kolleegiumide 
tõhusaks toimimiseks seoses käesoleva 
artikli ja artikli 42a lõikega 3.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
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juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib teises lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 29
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 144 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks võtmeaspektid, mille kohta tuleb 
agregeeritud statistilised andmed 
avalikustada, samuti käesoleva artikli 
kohaselt avalikustatavate andmete vorm, 
struktuur, sisu ja tähtaeg. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid, et määrata kindlaks 
võtmeaspektid, mille kohta tuleb 
agregeeritud statistilised andmed 
avalikustada, samuti käesoleva artikli 
kohaselt avalikustatavate andmete vorm, 
struktuur, sisu ja tähtaeg.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib kolmandas lõikes osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib kolmandas lõikes osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 30 – alapunkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
töötab välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks:

3. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks:

a) V lisa punktide 15–17 kohaldamise 
tingimused;

a) V lisa punktide 15–17 kohaldamise 
tingimused;

b) VI lisa 2. osa kohaldamise tingimused 
seoses punktis 12 osutatud kvantitatiivsete 
tegurite, punktis 13 osutatud kvalitatiivsete 
tegurite ja punktis 14 osutatud 
võrdlusalusega.

b) VI lisa 2. osa kohaldamise tingimused 
seoses punktis 12 osutatud kvantitatiivsete 
tegurite, punktis 13 osutatud kvalitatiivsete 
tegurite ja punktis 14 osutatud 
võrdlusalusega.

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.



AD\813235ET.doc 55/73 PE438.379v02-00

ET

Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega …/… loodud 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid ja esitada need kinnitamiseks
komisjonile, et määrata kindlaks praktilised 
ja protseduurilised tingimused, mille alusel 
pädevad ametiasutused lubavad 
krediidiasutustel kasutada sisemudeleid 
käesoleva direktiivi kohaseks 
kapitalinõuete arvutamiseks.

5. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks praktilised ja protseduurilised 
tingimused, mille alusel pädevad 
ametiasutused lubavad krediidiasutustel 
kasutada sisemudeleid käesoleva direktiivi 
kohaseks kapitalinõuete arvutamiseks.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
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delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 1
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 5 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… 
asutatud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks kohaldamistingimused 
seotus teabega, mis tuleb esitada 
pädevatele asutustele eurofondi tegevusloa 
taotlemisel.

8. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid seoses teabega, 
mis tuleb esitada pädevatele asutustele 
eurofondi tegevusloa taotlemisel.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 2
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks fondivalitsejale 
tegevusloa andmist käsitlevate nõuete 
kohaldamise tingimused, välja arvatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimused.

6. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks fondivalitsejale tegevusloa 
andmist käsitlevate nõuete kohaldamise 
tingimused, välja arvatud käesoleva artikli 
lõike 1 punktis b sätestatud tingimused.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
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määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 3
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli lõikes 
3 osutatud menetluste, korra, struktuuri ja 
organisatsiooniliste nõuetega.

4. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega
vastu tehnilised standardid seoses 
käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 
menetluste, korra, struktuuri ja 
organisatsiooniliste nõuetega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 4
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
kriteeriumide, põhimõtete ja meetmetega.

3. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli esimese lõike punktides a, 
b ja c osutatud kriteeriumide, põhimõtete ja 
meetmetega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 59
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 6
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks isejuhitavale äriühinguna 
asutatud fondile tegevusloa andmise 
tingimused, välja arvatud käesoleva artikli 
lõike 1 punktis b sätestatud tingimused.

5. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks isejuhitavale äriühinguna asutatud 
fondile tegevusloa andmise tingimused, 
välja arvatud käesoleva artikli lõike 1 
punktis b sätestatud tingimused.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 7
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 43 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli lõigete 
1 ja 3 kohaselt esitatava teabe sisu, vormi 
ja meetodiga.

6. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega
vastu tehnilised standardid seoses 
käesoleva artikli lõigete 1 ja 3 kohaselt 
esitatava teabe sisu, vormi ja meetodiga.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu esimeses 
lõigus osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 8
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 4. Komisjonile antakse volitus võtta
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ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks selliste sätete 
kohaldamise tingimused, mis käsitlevad 
varaliike, millesse eurofond võib vastavalt 
käesolevale artiklile investeerida.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis käsitlevad 
varaliike, millesse eurofond võib vastavalt 
käesolevale artiklile investeerida.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 9
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 

5. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli lõike 4 punktides a, b ja c 
osutatud kriteeriumite ja eeskirjadega.
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tingimused seoses lõike 4 punktides a, b ja 
c osutatud kriteeriumide ja eeskirjadega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 10
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 60 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 6 punktides a, b ja 
c osutatud kokkulepete, meetmete ja 
menetlustega.

7. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli lõike 6 punktides a, b ja c 
osutatud kokkulepete, meetmete ja 
menetlustega.
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Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu esimeses 
lõigus osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 11
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 61 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 3 punktides a ja b 
osutatud kokkuleppe ja eiramistega.

4. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli lõike 3 punktides a ja b 
osutatud kokkuleppe ja eiramistega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
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kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 12
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 64 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 4 punktides a ja b 
osutatud teabe ja menetlusega.

5. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli lõike 4 punktides a ja b 
osutatud teabe ja menetlusega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
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Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 13
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 69 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks selliste sätete 
kohaldamise tingimused, mis käsitlevad 
prospekti sisu, I lisa kohast aastaaruannet 
ja poolaastaaruannet ning kõnealuste 
dokumentide vormingut.

5. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis käsitlevad 
prospekti sisu, I lisa kohast aastaaruannet 
ja poolaastaaruannet ning kõnealuste 
dokumentide vormingut.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
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delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 14
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 78 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid ja 
esitada need kinnitamiseks komisjonile, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõikes 3 osutatud 
teabega.

8. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, mis on seotud
käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teabega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.
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Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 15
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 84 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused, mille alusel 
kohaldatakse lõike 2 punkti a kohasel 
eurofondi osakute tagasiostmise või -
võtmise ajutisel peatamisel kohaldatavaid 
tingimusi, kui otsus peatamise kohta on 
tehtud.

4. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid seoses 
tingimustega, mille alusel kohaldatakse
käesoleva artikli lõike 2 punkti a kohasel 
eurofondi osakute tagasiostmise või -
võtmise ajutisel peatamisel kohaldatavaid 
tingimusi, kui otsus peatamise kohta on 
tehtud.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 16
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada artikli 93 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
järgmisega:

2. Komisjonile antakse volitus võtta
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid, et määrata 
kindlaks tingimused seoses järgmisega:

a) sellise teate ühtlustatud sisu ja 
näidisvorm, mida eurofond saab kasutada 
artikli 93 lõike 1 kohaseks teavitamiseks, 
kaasa arvatud viide dokumendile, mille 
kohta tõlge on tehtud;

a) sellise teate ühtlustatud sisu ja 
näidisvorm, mida eurofond saab kasutada 
artikli 93 lõike 1 kohaseks teavitamiseks, 
kaasa arvatud viide dokumendile, mille 
kohta tõlge on tehtud;

b) artikli 93 lõikes 3 osutatud ühtlustatud 
kinnituse vorm ja sisu, mida kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused;

b) artikli 93 lõikes 3 osutatud ühtlustatud 
kinnituse vorm ja sisu, mida kasutavad 
liikmesriikide pädevad asutused;

c) pädevate asutuste vahelise sellise 
teabevahetuse, sealhulgas sellise 
elektroonilise teabevahetuse kord, mille 
abil teavitatakse artikli 93 sätete alusel.

c) pädevate asutuste vahelise sellise 
teabevahetuse, sealhulgas sellise 
elektroonilise teabevahetuse kord, mille 
abil teavitatakse artikli 93 sätete alusel.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
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nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 17
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 101 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses
lõigetes 4 ja 5 osutatud kohapealse 
kontrolli ja uurimise läbiviimisega.

9. Komisjonile antakse volitus võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste delegeeritud õigusaktidega 
vastu tehnilised standardid seoses
käesoleva artikli lõigetes 4 ja 5 osutatud 
kohapealse kontrolli ja uurimise 
läbiviimisega.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
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7 sätestatud korras. 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 19
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 105

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
kohaste teabevahetust käsitlevate sätete 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
pädevate asutuste vahelise teabevahetuse
korraga ning pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
vahelise teabevahetuse korraga.

Komisjonile antakse volitus võtta Euroopa
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu 
tehnilised standardid seoses pädevate 
asutuste vahelise teabevahetuse korraga 
ning pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
vahelise teabevahetuse korraga.

Volituste delegeerimine kestab viis aastat 
alates direktiivi 2010.../EL jõustumisest ... 
ning seda pikendatakse komisjoni 
taotlusel, mis tuleb esitada vähemalt kolm 
kuud enne delegeerimise lõppemist, viie 
aasta kaupa, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
enne delegeerimistähtaja lõppu 
pikendamise kohta vastuväited.
Olenemata eespool sätestatust võib 
Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud
tehnilised standardid vastu võtta määruse
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 
7 sätestatud korras.
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