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LISA 

PARANDUS 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruses (EL) nr 1095/2010, 

millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), 

muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ 

(Euroopa Liidu Teataja L 331, 15. detsember 2010) 

Kogu määruse tekstis asendatakse sõna „finantseerimisasutus“ asjaomases käändes ja arvus sõnaga 

„finantsasutus“ sobivas käändes ja arvus. 

Leheküljel 89 põhjenduses 37 

asendatakse 

„(37) Oma pädevusvaldkondades aitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kaasa ja osaleb 

aktiivselt tõhusate ja järjepidevate saneerimis- ja likvideerimiskavade, eriolukordade puhul 

kasutatavate menetluste ja ennetusmeetmete väljatöötamisel ja koordineerimisel, et minimeerida 

pankrottide süsteemset mõju ja maksumaksjate raha kasutamist finantsturu osaliste päästmiseks. 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks aitama välja töötada meetodeid raskustesse sattunud 

finantsturu oluliste osaliste saneerimiseks ja likvideerimiseks sellisel viisil, mis välistab pankrotiohu 

edasikandumise ja võimaldab neid likvideerida nõuetekohaselt ja õigeaegselt, sealhulgas kasutades 

vajaduse korral ühtseid ja usaldusväärseid rahastamismehhanisme.“ 
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järgmisega: 

„(37) Oma pädevusvaldkondades aitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kaasa ja osaleb 

aktiivselt tõhusate ja järjepidevate finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kavade, 

eriolukordade puhul kasutatavate menetluste ja ennetusmeetmete väljatöötamisel ja 

koordineerimisel, et tagada kulude arvessevõtmine finantssüsteemi poolt ja minimeerida 

maksejõuetuse süsteemset mõju ja maksumaksjate raha kasutamist finantsturu osaliste päästmiseks. 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks aitama välja töötada meetodeid maksejõuetute 

finantsturu oluliste osaliste kriisilahenduseks sellisel viisil, mis välistab maksejõuetusohu 

edasikandumise ja võimaldab need likvideerida nõuetekohaselt ja õigel ajal, sealhulgas kasutades 

vajaduse korral ühtseid ja usaldusväärseid rahastamismehhanisme.“ 

Leheküljel 89 põhjenduses 38 

asendatakse 

„(38) … Samuti võetakse teadmiseks komisjoni kavatsus analüüsida kindlustussektori puhul 

võimalust võtta kasutusele liidu eeskirjad, mis kaitseksid kindlustusvõtjaid kindlustusandja 

raskustesse sattumise korral. …“ 

järgmisega: 

„(38) … Samuti võetakse teadmiseks komisjoni kavatsus analüüsida kindlustussektori puhul 

võimalust võtta kasutusele liidu normid, mis kaitseksid kindlustusvõtjaid kindlustusandja 

maksejõuetuse korral. …“. 
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Leheküljel 91 põhjenduses 50 

asendatakse 

„(50) Liikmesriigid vastutavad kooskõlastatud kriisiohjamise tagamise ja finantsstabiilsuse 

säilitamise eest kriisiolukordades, eelkõige seoses üksikute raskustes olevate finantsturu osaliste 

stabiliseerimise ja toetamisega. …“ 

järgmisega: 

„(50) Liikmesriigid vastutavad kooskõlastatud kriisiohjamise tagamise ja finantsstabiilsuse 

säilitamise eest kriisiolukordades, eelkõige seoses konkreetsete maksejõuetute finantsturu osaliste 

stabiliseerimise ja kriisilahendusega. …“. 

Leheküljel 93 artikli 1 lõike 5 kolmandas lõigus 

asendatakse 

„Käesoleva määrusega talle määratud ülesandeid täites pöörab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

erilist tähelepanu igale süsteemsele riskile, mida põhjustavad finantsturu osalised, kelle 

hättasattumine võib kahjustada finantssüsteemi või reaalmajanduse toimimist.“ 

järgmisega: 

„Käesoleva määrusega talle määratud ülesandeid täites pöörab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

erilist tähelepanu igasugusele süsteemsele riskile, mida põhjustavad finantsturu osalised, mille 

maksejõuetus võib kahjustada finantssüsteemi või reaalmajanduse toimimist.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=3032&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13550/19;Nr:13550;Year:19&comp=13550%7C2019%7C


 

 

13550/19     4 

LISA JUR.7  ET 
 

Leheküljel 95 artikli 8 lõike 1 punktis i 

asendatakse 

„i) aidata kaasa järelevalvekolleegiumide ühtse ja järjepideva tegevuse tagamisele, süsteemse 

riski jälgimisele, hindamisele ja mõõtmisele, saneerimis- ja likvideerimiskavade väljatöötamisele ja 

koordineerimisele, investorite kaitse kõrge taseme tagamisele kogu liidus ning meetodite 

väljatöötamisele raskustesse sattunud finantsturu osalistega seotud probleemide lahendamiseks ning 

…“ 

järgmisega: 

„i) aidata kaasa järelevalvekolleegiumide ühtse ja järjepideva tegevuse tagamisele, süsteemse 

riski jälgimisele, hindamisele ja mõõtmisele, finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse kavade 

väljatöötamisele ja koordineerimisele, investorite kaitse kõrge taseme tagamisele kogu liidus ning 

meetodite väljatöötamisele maksejõuetute finantsturu osaliste kriisilahenduseks ning …“. 
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Leheküljel 103 artiklis 25 

asendatakse 

„Artikkel 25 

Saneerimis- ja likvideerimismenetlused 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab kaasa tõhusate ja järjepidevate saneerimis- ja 

likvideerimiskavade, kriisiolukorras kasutatavate menetluste ja ennetusmeetmete väljatöötamisele ja 

koordineerimisele ning osaleb selles aktiivselt, et minimeerida igasuguste pankrotiohtude 

süsteemset mõju. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib töötada välja artikli 1 lõikes 2 osutatud 

seadusandlikes aktides täpsustatud regulatiivsed ja rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt 

artiklites 10 kuni 15 sätestatud korrale.“ 

järgmisega: 

„Artikkel 25 

Finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse menetlused 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab kaasa tõhusate ja järjepidevate finantsseisundi 

taastamise ja kriisilahenduse kavade, kriisiolukorras kasutatavate menetluste ja ennetusmeetmete 

väljatöötamisele ja koordineerimisele ning osaleb selles aktiivselt, et minimeerida maksejõuetuse 

süsteemset mõju. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib töötada välja artikli 1 lõikes 2 osutatud 

seadusandlikes aktides täpsustatud regulatiivsed ja rakenduslikud tehnilised standardid vastavalt 

artiklites 10–15 sätestatud korrale.“ 
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Leheküljel 103 artiklis 27 

asendatakse 

„Artikkel 27 

Kriiside lahendamise Euroopa süsteem ja selle rahastamiskord 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab oma pädevusvaldkondades töötada välja 

meetodeid raskustesse sattunud finantsturu oluliste osaliste saneerimiseks ja likvideerimiseks viisil, 

mis välistab pankrotiohu edasikandumise ja võimaldab neid likvideerida nõuetekohaselt ja 

õigeaegselt, sealhulgas kasutades vajaduse korral ühtseid ja usaldusväärseid 

rahastamismehhanisme. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab kaasa tööle, mida tehakse seoses võrdsete 

võimaluste tagamisega ning mis tahes selliste maksude ja osamaksete süsteemide kumulatiivsete 

mõjudega, mis võidakse kehtestada finantseerimisasutuste suhtes, et tagada koormuse õiglane 

jagamine ja stiimulid süsteemse riski piiramiseks osana ühtsest ja usaldusväärsest kriiside 

lahendamise raamistikust. 

…“ 

järgmisega: 

„Artikkel 27 

Kriisilahenduse Euroopa süsteem ja selle rahastamiskord 

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab oma pädevusvaldkondades töötada välja 

meetodeid maksejõuetute finantsturu oluliste osaliste kriisilahenduseks viisil, mis välistab 

maksejõuetusohu edasikandumise ja võimaldab neid likvideerida nõuetekohaselt ja õigel ajal, 

sealhulgas kasutades vajaduse korral ühtseid ja usaldusväärseid rahastamismehhanisme. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aitab kaasa tööle, mida tehakse seoses võrdsete 

võimaluste tagamisega ning mis tahes selliste maksude ja osamaksete süsteemide kumulatiivse 

mõjuga, mis võidakse kehtestada finantsasutuste suhtes, et tagada koormuse õiglane jagamine ja 

stiimulid süsteemse riski piiramiseks ühtse ja usaldusväärse kriisilahenduse raamistiku osana. 

…“. 
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