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ESMA lühiteave 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mis aitab kaitsta ELi 

finantssüsteemi stabiilsust, tõhustades investorite kaitset ning edendades stabiilseid ja nõuetekohaselt 

toimivaid finantsturge. 

ESMA saavutab oma eesmärgid järgmiste tegevuste kaudu: 

• hinnates riske investoritele, turgudele ja finantsstabiilsusele; 

• kehtestades ühtse eeskirjade kogumiku ELi finantsturgude jaoks; 

• edendades järelevalvelist ühtsust ning 

• tehes reitinguagentuuride, kauplemisteabehoidlate ja väärtpaberistamise registrite otsest 

järelevalvet. 

Liikmesriikide väärtpaberi- ja kapitaliturgude järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste 

järelevalvelist ühtsust toetades on ESMA eesmärk teha seda finantssektorite üleselt tihedas koostöös 

teiste pädevate Euroopa järelevalveasutustega panganduse valdkonnas (Euroopa 

Pangandusjärelevalve (EBA)) ning kindlustus- ja tööandjapensionide valdkonnas (Euroopa 

Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)). 

Kuigi ESMA on sõltumatu asutus, annab ta aru Euroopa institutsioonidele, sealhulgas Euroopa 

Parlamendile, kus ESMA esineb ametliku ärakuulamise palve korral majandus- ja rahanduskomisjonile 

(ECON), Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Komisjonile. ESMA annab institutsioonidele oma 

tegevuse kohta regulaarselt aru koosolekutel ja aastaaruande kaudu. 

Missioon ja eesmärgid 

Üks missioon: tugevdada investorite kaitset ning edendada stabiilset ja nõuetekohaselt toimivat 

finantsturgu. 

Kolm eesmärki: investorite kaitse, nõuetekohaselt toimivad turud ja finantsstabiilsus. 

AJALUGU 

ESMA asutase tingisid otseselt 2009. aastal de Larosière’i aruande soovitused, milles kutsuti üles looma 

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi (ESFS) kui detsentraliseeritud võrgustik. ESMA alustas tegevust 

asutamismääruse alusel 1. jaanuaril 2011, asendades Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 

(CESR), mis oli liikmesriikide väärtpaberi- ja kapitaliturgude järelevalve eest vastutavate pädevate 

asutuste võrgustik, mis edendas järjepidevat järelevalvet ELis ja andis nõu Euroopa Komisjonile. 

TEGEVUSED 

ESMA saavutab oma missiooni ja eesmärgid nelja tegevuse kaudu: 

• hinnates riske investoritele, turgudele ja finantsstabiilsusele; 

• kehtestades ühtse eeskirjade kogumiku ELi finantsturgude jaoks; 

• edendades järelevalvelist ühtsust ning 

https://ec.europa.eu/info/system/files/de_larosiere_report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02010R1095-20200101
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• tehes konkreetsete finantsüksuste üle otsest finantsjärelevalvet. 

Investorite, turgude ja finantsstabiilsuse riskide hindamine 

Investorite, turgude ja finantsstabiilsuse riskide hindamise eesmärk on märgata tekkivaid 

suundumusi, riske, nõrkusi ja võimalusi õigeaegselt, et neile reageerida. ESMA kasutab oma 

ainulaadset positsiooni, et tuvastada turusuundumused, mis ohustavad finantsstabiilsust, investorite 

kaitset ja finantsturgude nõuetekohast toimimist. 

ESMA riskihindamine tugineb muude Euroopa järelevalveasutuste (ESA) ja riiklike pädevate asutuste 

riskihindamistele neid täiendades ning osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) 

süsteemses tegevuses, mis keskendub finantsturgude stabiilsuse riskidele. 

• Asutusesiseselt on riskihindamise tulemus aluseks ESMA tegevusele seoses ühtsete 

eeskirjade, järelevalvelise ühtsuse ja konkreetsete finantsasutuste vahetu järelevalvega. 

• Asutuseväliselt edendame läbipaistvust ja investorite kaitset, tehes teabe investoritele 

kättesaadavaks avalike registrite ja andmebaaside kaudu ning vajaduse korral hoiatades 

investoreid. Riskianalüüsi raames jälgitakse finantsuuenduste eeliseid ja riske ELis. 

Ühtse eeskirjade kogumiku kehtestamine ELi finantsturgude jaoks 

ELi finantsturgude ühtsete eeskirjade kehtestamise eesmärk on edendada ELi ühtset turgu, luues 

võrdsed võimalused investoritele ja emitentidele kõikjal ELis. ESMA osaleb ELi finantsturgude ühtsete 

eeskirjade kvaliteedi tugevdamisel, töötades välja tehnilisi standardeid ning nõustades ELi institutsioone 

seoses õigusaktide eelnõudega. Standardimine oli arendusetapis ESMA peaülesanne. 

Järelevalvelise ühtsuse edendamine 

Järelevalvelise ühtsuse edendamine on samade eeskirjade järjepidev rakendamine ja sarnaste 

meetoditega kohaldamine kõigis 27 liikmesriigis. Järelevalvelise ühtsuse edendamise eesmärk on 

tagada kvaliteetse õigusloome ja järelevalve võrdsed võimalused, vältides õigusnormide erinevuse 

ärakasutamist ja liikmesriikide ebavõrdsust. Eeskirjade järjepidev rakendamine ja kohaldamine tagab 

finantssüsteemi turvalisuse, kaitseb investoreid ja tagab turgude nõuetekohase 

toimimise.  Järelevalveline ühtsus tähendab parimate tavade jagamist ja tõhususe suurendamist nii 

riiklike pädevate asutuste kui ka finantssektori jaoks. See toimub tihedas koostöös riiklike pädevate 

asutustega. ESMA positsioon Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis annab talle õiguse teha 

vastastikusi hindamisi, koostada ELi andmete esitamise nõudeid, temaatilisi uuringuid, ühiseid 

tööprogramme, arvamusi, suuniseid, küsimuste ja vastuste dokumente ning luua tihe võrgustik parimate 

tavade jagamiseks ja järelevalve tegijate koolitamiseks. Euroopa järelevalveasutuste ülevaate järgi 

tuvastab ESMA ka kaks kogu ELi hõlmavat strateegilist järelevalveprioriteeti, mida liikmesriikide 

pädevad asutused käsitlevad oma aasta tööprogrammides. ESMA toetab aktiivselt järelevalvetegevuse 

rahvusvahelist koordineerimist. 

Konkreetsete finantsüksuste otsene finantsjärelevalve 

ESMA teeb järgmiste konkreetsete finantsasutuste otsest järelevalvet: 
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• reitinguagentuurid 

 

• väärtpaberistamise registrid 

 

• kauplemisteabehoidlad 

 

Need asutused moodustavad ELi turutaristust olulise osa. 

ESMA neli tegevusvaldkonda on üksteisega tihedalt seotud. Riskihindamisel saadud teadmisi 

kasutatakse ühtsete eeskirjade koostamisel, järelevalvelise ühtsuse edendamisel ja vahetus 

järelevalves ning vastupidi. Meie arvates on järelevalveline ühtsus ühtsete eeskirjade rakendamise ja 

kohaldamise peamine tulemus. Reitinguagentuuride ja kauplemisteabehoidlate vahetus järelevalves 

kasutatakse meie riskihindamisi ja ühtsete eeskirjade arendamist ning see annab nendesse ka panuse. 

Euroopa järelevalveasutuste ülevaade 

JUHTIMINE 

ESMA on osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist ehk võrgustikust ümber kolme Euroopa 

järelevalveasutuse, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja liikmesriikide järelevalveasutuste. ESMA 

põhiülesanne on tagada järjepidev ja asjakohane finantsjärelevalve kogu ELis. 

EUROOPA FINANTSJÄRELEVALVE SÜSTEEM 

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem hõlmab nii finantsstabiilsuse kui ka järelevalvega tegelevaid 

asutusi: 

• Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis vastutab ELi finantssüsteemi makrotasandi 

järelevalve eest; 

• Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA); 

• Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA); 

• Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA); 

• Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee; 

• iga liikmesriigi pädevad asutused või järelevalveasutused. 

Kuigi riiklikud järelevalveasutused vastutavad konkreetsete üksuste järelevalve eest, on Euroopa 

järelevalveasutuste tegevuse eesmärk ühtlustada finantsjärelevalvet ELis, koostades selleks ühtse 
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eeskirjade kogumiku ja edendades kogumiku järjekindlat kohaldamist, et luua võrdsed tingimused. 

Euroopa järelevalveasutused hindavad ka finantssektori riske ja nõrkusi. ESMA teeb vahetut 

järelevalvet reitinguasutuste, kolmandate riikide kesksete vastaspoolte, väärtpaberistamise registrite ja 

kauplemisteabehoidlate, sh väärtpaberite rahastamise tehingute üle. ESMA võtab täiendava vastutuse 

võrdlusaluste, andmeteenuse osutajate ja kolmandate riikide ettevõtete järelevalve üle mitmes 

valdkonnas. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi põhieesmärk on tagada finantssektori suhtes 

kohaldatavate eeskirjade asjakohane rakendamine, et säilitada finantsstabiilsust, edendada usaldust 

finantssüsteemi kui terviku suhtes ning tagada tarbijate piisav kaitse finantsteenuste valdkonnas. 

Koos ülejäänud kahe Euroopa järelevalveasutusega (EBA ja EIOPA) kuulub ESMA ühiskomiteesse, 

mille eesmärk on tagada sektoriülene järjepidevus ja ühised seisukohad finantskonglomeraatide 

järelevalves ja muudes valdkonnaülestes küsimustes. 

 

European Systemic Risk Board (ESRB) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) 

ECB Council (with insurance and securities 

alternates where necessary) 

Euroopa Keskpanga nõukogu (vajaduse korral 

koos kindlustuse ja väärtpaberite 

asendusliikmetega) 

Chairs of EBA, EIOPA & ESMA EBA, EIOPA ja ESMA eesistujad 

European Commission Euroopa Komisjon 

Advice and warnings Nõuanded ja hoiatused 

Information exchange Teabevahetus 

European Banking Authority (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 

European Insurance & Oc. Pensions Authority 

(EIOPA) 

Euroopa Kindlustus- ja  Tööandjapensionide 

Järelevalve (EIOPA) 

European Securities & Markets Authority (ESMA) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 

National Banking Supervisors Riiklik pangandusjärelevalve 

National Insurance Supervisors Riiklik kindlustusjärelevalve 
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National Securities Supervisors Riiklik väärtpaberijärelevalve 

 

ESMA JUHTIMISSTRUKTUUR 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on kaks juhtorganit. 

• Järelevalvenõukogu, mis suunab ESMA tegevust ja vastutab otsustamise eest 

mitmesugustes küsimustes, sealhulgas järgmiste dokumentide vastuvõtmise eest: tehniliste 

standardite kavandid, suunised, arvamused, aruanded ja nõuanded ELi institutsioonidele. 

Samuti on järelevalvenõukogul õigus kuulutada välja kriisiolukord ja teha lõplikke otsuseid 

ESMA eelarve kohta. 

• Juhatus, mis tagab, et ESMA täidab oma missiooni ja talle antud ülesandeid vastavalt ESMA 

määrusele. Eelkõige keskendub juhatus ESMA juhtimise aspektidele, näiteks mitmeaastase 

tööprogrammi koostamisele ja rakendamisele, samuti eelarve- ja personaliressurssidega 

küsimustele. 

Eesistuja esindab ESMAt.  Eesistuja valmistab ette järelevalvenõukogu tegevust ning juhib 

järelevalvenõukogu ja juhatuse koosolekuid.  Eesistujat asendab ase-eesistuja. 

Tegevdirektor vastutab ESMA igapäevase töö korraldamise eest, sealhulgas personaliküsimuste, aasta 

tööprogrammi koostamise ja rakendamise, eelarveprojekti koostamise ja juhatuse tegevuse 

ettevalmistamise eest. 

KESKSETE VASTASPOOLTE JÄRELEVALVEKOMITEE 

Kooskõlas Euroopa turu infrastruktuuri määrusega lõi ESMA kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee, 

millel on alaline eesistuja ja sõltumatud liikmed ning mis pühendub ELi kesksete vastaspoolte 

järelevalvelise ühtsuse edendamisele ja süsteemi seisukohast oluliste kolmandate riikide kesksete 

vastaspoolte järelevalvele. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/whos-who
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/whos-who
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ALALISED KOMISJONID 

Järelevalvenõukogu toetab mitu alalist komisjoni ja töörühma, mis tegelevad tehniliste küsimustega. 

Neid juhivad järelevalvenõukogu liikmed ja need koosnevad liikmesriikide konkreetsete 

teemavaldkondade ekspertidest, et kujundada poliitikat või edendada järelevalvelist ühtsust. Neid toetab 

ESMA personal ja nende eesmärk on tugevdada valdkonna reguleerivate asutuste võrgustikku, nagu 

on kokku lepitud tegevuskavas. 

VÄÄRTPABERITURU SIDUSRÜHMADE KOGU 

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu asutati ESMA määruse alusel, et toetada konsultatsioone 

sidusrühmadega ESMA ülesannete seisukohast asjakohastes valdkondades.  Liikmed esindavad 

finantsturu osalejaid ja nende töötajaid; finantsteenuste tarbijaid ja teisi jaekasutajaid; finantsteenuste 

tarbijaid ja kasutajaid ning väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid. ESMA peab oma tehniliste 

standardite ja suuniste kavandite koostamisel konsulteerima väärtpaberituru sidusrühmade koguga. 

NÕUANDVAD TÖÖRÜHMAD 

Need on turuosalistest (spetsialistid, tarbijad ja lõppkasutajad) koosnevad rühmad, mis annavad tehnilist 

nõu alalistele komisjonidele ja mille liikmed on pärit kõikjalt EList. Nad ei esinda liikmesriikide ega 

konkreetsete ettevõtete huve ning täiendavad ESMA tavapärast konsultatsiooniprotsessi poliitika 

väljatöötamisel. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg


    

 

 

8 

PROPORTSIONAALSUSE NÕUANDEKOMITEE 

ESMA asutas proportsionaalsuse nõuandekomitee, et anda nõu, kuidas arvestada sektori konkreetseid 

erinevusi tegevuste ja meetmete kohaldamisel. Nõuandekomitee hindab juba toimuvaid ja alles 

kavandatavaid tegevusi. Konkreetsed erinevused võivad olla seotud riskide, ärimudelite ja tavadega või 

finantsinstitutsioonide ja turgude suurusega ning neil peab olema teatud asjakohasus. 

Nõuandekomitee allub otseselt ESMA järelevalvenõukogule. 

Järelevalvenõukogu ja ESMA juhatus võivad nõuandekomiteelt nõu küsida. Nõuandekomitee vaatab 

läbi ka selle, kuidas nende nõuandeid ja soovitusi on arvesse võetud. 

EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU 

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) teeb finantssüsteemi makrotasandi 

usaldatavusjärelevalvet Euroopa tasandil. Eesmärk on ennetada ja leevendada Euroopa Liidus 

süsteemseid finantsstabiilsuse riske, pidades silmas makromajanduslikke muutusi. Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogu täidab mitmesuguseid ülesandeid, näiteks järgmisi: asjakohase teabe 

kogumine ja analüüs, riskide tuvastamine ja prioriseerimine, hoiatuste ja soovituste andmine ning nende 

järgimise seire, samuti nõukogule hinnangute esitamine võimalike tulevaste hädaolukordade kohta. 

Samuti teeb nõukogu koostööd teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetega ja koordineerib 

tegevust koos teiste rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega, näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi 

(IMF) ja finantsstabiilsuse nõukoguga (FSB). 

ESMA osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevuses, esitades andmeid ja tehes 

stressiteste tihedas koostöös muude Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa Süsteemsete Riskide 

Nõukoguga. ESMA on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu haldusnõukogu hääleõiguslik liige koos 

teiste Euroopa järelevalveasutustega, Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga presidendi ja 

asepresidendi, riikide keskpankade juhatajate, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teadusliku 

nõuandekomitee eesistuja ja ase-eesistuja ning tehnilise nõuandekomitee eesistujaga. 

Järelevalvenõukogu ja liikmesriikide pädevad asutused 

Järelevalvenõukogu põhiroll on teha kõik ESMA poliitikaotsused. 

Järelevalvenõukogu ja liikmesriikide pädevate asutuste liikmed on loetletud siin. 

Nõukogu liikmete huvide deklaratsioonid ja nende asendusliikmed on eetika ja huvide 

konfliktide lehel. 

Järelevalvenõukogu suunab ESMA tegevust ja tal on lõplik vastutus otsustamisel mitmesugustes 

küsimustes, näiteks ESMA tehniliste standardite, arvamuste ja suuniste vastuvõtmine ning nõu andmine 

ELi institutsioonidele. Nõukogu toetab ESMA mitu alalist komisjoni ja töörühma, mis tegelevad tehniliste 

küsimustega. 

Lisaks ESMA eesistujale kuuluvad järelevalvenõukokku ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide 

väärtpaberituru reguleerimise ja järelevalve eest vastutavate pädevate asutuste juhid, koos 

hääleõiguseta esindajatega Euroopa Komisjonist, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust (ESRB), 

Euroopa Pangandusjärelevalvest (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvest 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-ncas
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interest
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interest
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(EIOPA) ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveametist. Tegevdirektor osaleb 

nõukogu koosolekutel. 

Järelevalvenõukogu kohtub vähemalt kaks korda aastas. 

Kooskõlas ESMA määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 44 lõikega 3 on järelevalvenõukogu vastu võtnud 

oma kodukorra 

Juhatus 

Juhatus tagab, et ESMA täidab kõiki oma missioone. 

Lisaks eesistujale kuulub juhatusse kuus liiget, kelle valivad järelevalvenõukogu liikmed endi hulgast. 

Tegevdirektor, ase-eesistuja ja komisjoni esindaja osalevad hääleõiguseta osalejatena 

(v.a eelarveküsimustes, milles komisjonil on hääleõigus). 

Juhatuse põhiroll on tagada, et ESMA täidab oma missiooni ja ülesandeid, mis on ESMA-le määratud 

kooskõlas ESMA määrusega, ja keskendub eelkõige ESMA juhtimisele, näiteks mitmeaastase 

tööprogrammi koostamisele ja rakendamisele, samuti eelarve ja personaliressurssidega seotud 

küsimustele. 

Kooskõlas ESMA määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 47 lõikega 7 on juhatus vastu võtnud oma 

kodukorra 

Juhatuse liikmed on loetletud siin. 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee asutati Euroopa turuinfrastruktuuri määruse alusel (mida on 

muudetud Euroopa turuinfrastruktuuri määrusega EMIR 2.2) ESMA alalise asutusesisese komiteena, 

mis allub järelevalvenõukogule, millel on lõplik otsustusõigus kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee 

ette valmistatud kõigi otsuse eelnõude üle. 

KOHUSTUSED 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee vastutab mitme ülesande eest, mis on seotud ELis asutatud 

kesksete vastaspooltega, et tõhustada järelevalvelist ühtsust ja tagada kesksete vastaspoolte 

vastupidavus. Muu hulgas on komisjonil järgmised ülesanded: 

• valmistada ette arvamusi pädeva asutuse otsuse eelnõude kohta seoses ELi kesksete 

vastaspoolte vastavusega Euroopa turu infrastruktuuri määruse teatud nõuetele; 

• koostada iga-aastane vastastikune eksperdihinnang ELi kesksete vastaspoolte järelevalve 

kohta; 

• teha ESMA kesksete vastaspoolte iga-aastane stressitest; ja 

• valmistada ette kesksete vastaspoolte riskimudelite oluliste muutuste valideerimise otsused. 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee vastutab samuti teatud ülesannete eest, mis puudutavad 

kolmandates riikides loodud keskseid vastaspooli seoses oma uute asjakohaste 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-328-266_rules_of_procedure_board_of_supervisors.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2011_mb_1.pdf
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
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järelevalvekohustustega, et tagada piisav järelevalve ja hallata võimalikke riske ELile. See on seotud 

eelkõige kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise otsuste ettevalmistamisega ja 

2. tasandi kesksete vastaspoolte järelevalvega, sealhulgas rühmitamise ja võrreldavate 

vastavushindamistega, samuti tunnustamise läbivaatamisega. 

KOOSSEIS 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee koosneb järgmistest isikutest: eesistuja Klaus Löber, 

sõltumatud liikmed Nicoletta Giusto ja Froukelien Wendt ning volitatud kesksete vastaspooltega 

liikmesriikide pädevad asutused (hääleõigusega liikmed). Kesksete vastaspoolte järelevalvekomisjoni 

kuuluvad ka teatud emitendist keskpangad (hääleõiguseta liikmed), kui komitee arutab teatud teemasid 

seoses kolmandate riikide kesksete vastaspooltega (kolmandate riikide kesksete vastaspoolte 

tasemetele määramise ja 2. tasemele määratud kesksete vastaspoolte järelevalve otsused) või kui 

käsitletakse ESMA kesksete vastaspoolte stressitesti. 

Eesistuja ja sõltumatute liikmete suhtes kohaldatakse ESMA personali huvide konfliktide poliitikat ning 

teiste liikmete suhtes mittekoosseisuliste töötajate sõltumatuse poliitikat ja huvide konfliktide vältimise 

otsustusprotsesse (huvide konflikti poliitikat)(ESMA22-328-402). 

KESKSETE VASTASPOOLTE POLIITIKAKOMISJON 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee ja ESMA määruses viidatud muude funktsioonide struktuurse 

eristatuse tagamiseks on järelevalvenõukogu asutanud kesksete vastaspoolte poliitikakomisjoni, mis 

tegeleb kesksete vastaspooltega seotud muude ülesannetega. 

Kesksete vastaspoolte poliitikakomisjon tegeleb ülesannetega, mis on Euroopa turu infrastruktuuri 

määruse või mis tahes muu ELi õigusakti alusel kesksete vastaspooltega seotud küsimuses seotud 

regulatoorse funktsiooniga, näiteks regulatiivsete tehniliste- ja rakendusstandardite väljatöötamisega, 

soovituste koostamisega Euroopa Komisjonile või küsimuste ja vastuste dokumentide, suuniste ja 

soovituste koostamisega kesksete vastaspooltega seotud teemadel. 

Tulevikus võidakse lisada muid kesksete vastaspooltega seotud komisjone, näiteks seoses kesksete 

vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja nende tegevuse reguleerimisega. 

Kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee liikmed on loetletud siin. 

 

 

 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma22-328-402_decision_on_conflicts_of_interest_policy_for_non-staff.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ccp-supervisory-committee
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Ühiskomitee 

 

 

 

JOINT COMMITTEE ÜHISKOMITEE 

European Supervisory Authorities Euroopa järelevalveasutused 

 

TUTVUSTUS 

Ühiskomitee on foorum, mille eesmärk on tugevdada koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

(ESMA) vahel, millele ühiselt viidatakse kui kolmele Euroopa Järelevalveasutusele. 

Ühiskomitee kaudu koordineerivad kolm Euroopa järelevalveasutust oma vastavate kohustuste raames 

korrapäraselt ja tihedalt oma järelevalvetegevust ning tagavad oma tegevuse järjepidevuse. Eelkõige 

tegeleb ühiskomitee järgmiste töövaldkondadega: mikrousaldatavuse analüüs valdkonnaüleste 

arengute, riskide ja nõrkuste kohta finantsstabiilsuse tagamiseks, jaefinantsteenused ning tarbijate ja 

investorite kaitsega seotud teemad ning jaeinvesteerimistooted, küberturve, finantskonglomeraadid, 

raamatupidamine ja auditeerimine. Euroopa järelevalveasutused uurivad ja jälgivad ühiselt ühiskomitee 

raames potentsiaalseid tekkivaid riske finantsturu osalistele ja finantssüsteemile tervikuna. 

Ühiskomiteel on eritöötajad kõigist kolmest Euroopa järelevalveasutusest, kes tegutsevad ühiselt 

sekretariaadina. 

Lisaks koostööfoorumiks olemisele on ühiskomiteel oluline roll teabe vahetamisel Euroopa Süsteemsete 

Riskide Nõukoguga (ESRB) ning suhete loomisel ESRB ja Euroopa järelevalveasutuste vahel. 
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JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN 

SUPERVISORY AUTHORITIES 

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE 

ÜHISKOMITEE 

SUB-STRUCTURES ALLÜKSUSED 

JOINT COMMITTEE ÜHISKOMITEE 

forum where ESAs cooperate regularly and 

closely to ensure cross-sectoral consistency – 

Article 54(2) 

Foorum, kus Euroopa järelevalveasutused 

teevad korrapärast ja tihedat koostööd, et 

tagada valdkonnaülene ühtlus (artikli 54 lõige 2) 

COMPOSITION (Article 55): KOOSSEIS (artikkel 55): 

3 Chairs of the ESAs (Members) 3 Euroopa järelevalveasutuste eesistujat 

(liikmed) 

Chairs of JC Sub-Committees 

(where applicable) 

Ühiskomitee allkomiteede eesistujad 

(kui asjakohane) 

3 Executive Directors 

(Observers) 

3 tegevdirektorit 

(vaatlejad) 
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European Commission and ESRB 

representatives 

(Observers) 

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Süsteemsete 

Riskide Nõukogu esindajad 

(vaatlejad) 

Joint proposals 

Article 56 

Ühisettepanekud 

Artikkel 56 

ESAs 

BoSs 

Euroopa järelevalveasutused 

Järelevalvenõukogud 

Mandates, Guidance Mandaadid, suunised 

Proposals Ettepanekud 

CONSUMER PROTECTION AND FINANCIAL 

INNOVATION 

TARBIJAKAITSE JA FINANTSINNOVATSIOON 

FINANCIAL CONGLOMERATES FINANTSKONGLOMERAADID 

SECURISATION VÄÄRTPABERISTAMINE 

RISKS AND VULNERABILITIES RISKID JA NÕRKUSED 

OTHER ACTIVITIES MUUD TEGEVUSED 

SUB-COMMITTEES (Article 57) ALLKOMITEED (artikkel 57) 

OTHER FORA MUUD FOORUMID 

European Insurance and Occupational Pensions 

Authority 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 

Järelevalve 

European Banking Authority Euroopa Pangandusjärelevalve 

European Securities and Markets Authority Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

 

Lisateave on allalaaditavas brošüüris Towards European Supervisory Convergence: The Joint 

Committee of the European Supervisory Authorities (Euroopa järelevalvelise ühtsuse poole: Euroopa 

järelevalveasutuste ühiskomitee), mis käsitleb ühiskomitee missioone, eesmärke ja ülesandeid ning 

saavutusi esimese viie tegevusaasta jooksul. 

Euroopa kolme järelevalveasutuse lisateave on nende veebilehtedel: 

• Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 

• Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

• Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 

KOOSSEIS 

Ühiskomitee koosneb järgmistest liikmetest: 

Euroopa järelevalveasutuste eesistujad ja asjakohasel juhul ühiskomitee allkomitee eesistuja 

Vaatlejad 

• Euroopa järelevalveasutuste tegevdirektorid, 

• komisjoni esindaja ning 

• Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esindaja. 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/EI0116679ENN_proof_updated_2_FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf
http://www.eba.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
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EESISTUJAKS OLEV AMETIASUTUS 

Ühiskomitee eesistuja nimetatakse ametisse iga-aastase rotatsiooni alusel Euroopa järelevalveasutuste 

eesistujate seast. Ühiskomitee eesistuja on Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ase-eesistuja. 

Ühiskomitee eesistujaks olev vastav Euroopa järelevalveasutus vastutab tegevuse koordineerimise eest 

seoses mitme korduva ja kordumatu teemaga, mis võivad tekkida sektoriülestes valdkondades. See 

järelevalveasutus korraldab kord kvartalis toimuvaid ühiskomitee koosolekuid või konverentskõnesid, et 

käsitleda Euroopa järelevalveasutuste ühistegevust ja teha otsuseid. 

Ühiskomitee praeguste ja tulevaste eesistujate teave on siin 

Ühiskomitee kodukord on siin 

TEGEVUSE ULATUS 

 Sektoriülese järjepidevuse tagamiseks tegeleb ühiskomitee peamiselt järgmiste 

reguleerimisvaldkondadega: 

• finantskonglomeraadid; 

• raamatupidamine ja auditeerimine; 

• mikrousaldatavuse analüüs sektoriüleste arengute, riskide ja nõrkuste kohta finantsstabiilsuse 

tagamiseks; 

• jaeinvesteerimistooted; 

• küberturve; 

• teave ja parimate tavade vahetamine Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga; 

• jaefinantsteenused ning tarbijate ja investorite kaitsega seotud teemad; ning 

• kooskõlas artikli 1 lõikega 6 loodud komitee nõuanded. 

ÜHISKOMITEE TÖÖPROGRAMM 

Sarnaselt kõigi Euroopa järelevalveasutuste tööprogrammidega ajakohastatakse ja avaldatakse 

ühiskomitee tööprogramm kord aastas. 

ÜHISKOMITEE AASTAARUANNE 

Euroopa järelevalveasutused annavad igaüks aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ühiskomitee kui 

asutus, mille kaudu Euroopa järelevalveasutused teevad koostööd sektoriülestes küsimustes, annab 

aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ühiskomitee avaldab igal aastal aastaaruande, samuti 

avaldatakse see Euroopa järelevalveasutuste aastaaruannete lahutamatu osana. 

Sektoriülene tegevus 

Ühiskomitee tegeleb ka teiste sektoriüleste küsimustega, näiteks võrdlusaluste reguleerimisega, 

struktureeritud finantsinstrumentide (väärtpaberistamine), reitinguasutuste ja muuga. 

https://www.esma.europa.eu/joint-committee
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_2014_001_revised_joint_committee_rules_of_procedure.pdf
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Üksikasjalik teave on siin. 

EUROOPA INNOVATSIOONISOODUSTAJATE FOORUM 

 

Euroopa innovatsioonisoodustajate foorum (EFIF) on platvorm, kus järelevalveasutused kohtuvad 

regulaarselt, et jagada koostöökogemusi ettevõtjatega innovatsioonisoodustajate (regulatsiooni 

testkeskkondade ja innovatsioonikeskkondade) kaudu, vahetada tehnoloogilisi eksperditeadmisi, jõuda 

ühise arvamuseni uudsete toodete, teenuste ja ärimudelite reguleerimise kohta, tugevdades nii 

kahepoolset ja mitmepoolset koordineerimist. 

Euroopa innovatsioonisoodustajate foorum moodustati pärast 2019. aasta jaanuaris ilmunud Euroopa 

järelevalveasutuste ühisaruannet regulatsiooni testkeskkondade ja innovatsioonikeskkondade 

kohta, milles tuvastati vajadus võtta meetmeid, mis edendaksid koordineerimist ja kooskõlastamist 

innovatsioonisoodustajate vahel, et toetada finantstehnoloogia ulatuslikumat kasutusele võtmist kogu 

siseturul. 

Ühised küsimused ja vastused 

Kolm Euroopa järelevalveasutust (EBA, ESMA ja EIOPA) on loonud ühised küsimused ja vastused, et 

toetada ELi õigusraamistiku järjepidevat ja tõhusat kohaldamist finantsteenuste sektoris. Küsimused ja 

vastused aitavad kaasa ELi ühtsete eeskirjade koostamisele. 

Selleks vastavad Euroopa järelevalveasutused avalikult küsimustele, mida on esitanud avalikkus, 

finantsturu osalised, pädevad asutused, liidu institutsioonid ja muud sidusrühmad. 

https://www.esma.europa.eu/cross-sectoral-work
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2018_74_joint_report_on_regulatory_sandboxes_and_innovation_hubs.pdf
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KUIDAS ESITADA EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE ÜHISTESSE KÜSIMUSTESSE JA 

VASTUSTESSE KÜSIMUSI JA SAADA VASTUSEID? 

Kooskõlas Euroopa järelevalveasutuste asutamismääruse artikliga 16b võivad sidusrühmad esitada 

küsimusi Euroopa järelevalveasutuste ühisesse reguleerimisalasse kuuluvate õigusaktide sätete 

praktilise kohaldamise või rakendamise kohta, samuti tehniliste standardite, suuniste ja soovituste 

kohta, mis on nende õigusaktide alusel vastu võetud. 

Küsimused peaksid olema seotud asjakohase õigusakti ja/või seonduvate delegeeritud aktide või 

rakendusaktide sätete, regulatiivsete tehniliste standardite, rakenduslike tehniliste standardite, suuniste 

või soovituste praktilise kohaldamise või rakendamisega. Küsimused peaksid olema võimalikult lühidad 

ja täpsed. Küsimused, mis nõuavad liidu õiguse tõlgendamist, saadetakse Euroopa Komisjonile, kes 

koostab vastused. 

Käsitlemisel olevad küsimused ja nende lõplikud vastused avaldatakse reedeti järgmises tabelis. 

Kui teil on küsimus Euroopa turu infrastruktuuri määruse kohta, mis hõlmab regulatiivset tehnilist 

standardit RTS 2016/2251 kahepoolse tagatisvara kohta või lihtsa, läbipaistva ja standardse 

väärtpaberistamismääruse (SecReg) kohta, võite esitada küsimused järgmiste linkide kaudu: 

• EBA 

• EIOPA 

• ESMA 

Avaldatud ühiste küsimuste ja vastuste loetelu on siin. 

https://eba.europa.eu/single-rule-book-qa
https://www.eiopa.europa.eu/submit-qa_et
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://www.esma.europa.eu/joint-qas
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Ühised konsultatsioonid 

Et täita kohustust tegutseda avatult ja läbipäistvalt, korraldab ühiskomitee kirjalikke konsultatsioone, et 

saada kommentaare kõigilt huvitatud isikutelt, sealhulgas turuosalistelt, tarbijatelt ja muudelt 

lõppkasutajatelt. 

 

Avatud ja lõpetatud konsultatsioonide loetelud on järgmistel linkidel: 

• EBA 

• EIOPA 

• ESMA 

 

Ühine raamatukogu 

Ühiskomitee väljaanded alates 1. detsembrist 2020 on siin. 

Varasemad väljaanded on ühiskomitee veebilehel ja need viiakse peagi üle raamatukokku. 

 

Eetika ja huvide konfliktid 

Sõltumatus ja ametialane käitumine on ülimalt tähtsad, et tagada ESMA tegevuse jaoks vajalik kõrgeim 

tipptase. ESMA eesmärk on tegutseda selgel ja avatud viisil ning arvestab kohustust olla ELi kodanikega 

suheldes läbipaistev. ESMA püüab tagada, et tema töötajatel ja juhtorganitel puuduksid huvid, mis 

võiksid kahjustada nende erapooletust, ning on kehtestanud eripoliitikad, et käsitleda võimalikke huvide 

konflikte. Need toetavad tegelike või võimalike huvide konfliktide kiiret tuvastamist ja lahendamist. 

• Huvide konfliktide poliitika ESMA juhtorganitele 

• Huvide konfliktide ja eetika poliitika – ESMA töötajad 

Kellele see kehtib? 

Huvide konfliktide poliitika ESMA juhtorganitele kehtib järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmetele ning 

nende ametlikult nimetatud asetäitjatele. Poliitika kehtib ka hääleõiguseta liikmetele, näiteks Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMA) liikmesriikide pädevate asutuste juhtidele ja Euroopa Komisjoni, Euroopa 

Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB), Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA), Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (EUOPA) esindajatele ning järelevalvenõukogus osalevatele 

vaatlejatele. Lisaks on huvide konfliktide poliitika reguleerimisalas ka kesksete vastaspoolte 

järelevalvekomitee liikmed ja nende ametlikult nimetatud asetäitjad, samuti vaatlejad. 

Kõik, kelle suhtes kohaldatakse seda poliitikat, peavad esitama huvide deklaratsiooni, mida hindab 

ESMA ja mis avaldatakse asutuse veebilehel. 

https://www.eba.europa.eu/calendar/all_events?event_type%5b%5d=Consultation&event_type%5b%5d=Discussion
https://www.eiopa.europa.eu/browse/consultations-and-surveys_et
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5b0%5d=im_esma_sections:8
https://esas-joint-committee.europa.eu/library
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22-328-402_decision_on_conflicts_of_interest_policy_for_non-staff.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma40-134-2158_conflict_of_interest_policy_esma_staff.pdf
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ESMA töötajate huvide konfliktide ja eetika poliitikat kohaldatakse ESMA töötajatele nende asutuses 

töötamise ajal ja ka hiljem. 

Mis on huvide konflikt? 

Huvide konflikt on ESMA avalike kohustuste ja isiku või tema perekonnaliikmete või tööandja võimalike 

huvide konflikt, mis võib kahjustada seda, kuidas töötaja täidab ametiülesandeid ja -kohustusi, 

sealhulgas kohustust tegutseda üksnes liidu kui terviku huvides, või mis võib ohustada töötaja 

erapooletust, objektiivsust või sõltumatust. 

ESMA huvide konflikti poliitikas on määratletud mitut liiki huvid, mille peab ESMA-le teatama ja mida 

ESMA peab hindama. Need on majandushuvid, liikmelisus, tegevused koos tööandjatega (sh pädevate 

riiklike asutustega), konsulteerimine, intellektuaalomandiõigused, perekonnaliikmete huvid ja kõik muud 

tegevused või olukorrad, mis võivad tekitada tegeliku või võimaliku huvide konflikti. Huvide konflikti 

tuvastamisel tuleb alati võtta asjakohased meetmed huvide konflikti lahendamiseks või leevendamiseks. 

Enne kõiki koosolekuid või pärast kirjaliku menetluse alustamist peavad liikmed, nende asetäitjad, 

hääleõiguseta osalejad ja vaatlejad, kes osalevad järelevalvenõukogu, juhatuse ja kesksete 

vastaspoolte järelevalvekomitee koosolekul, ning kõik asjakohaste riiklike ametiasutuste esindajad 

teatama päevakava punktidega seotud kõigist huvidest, mida võib pidada nende sõltumatust 

ohustavaks. 

Ametialane käitumine: kavatsuste deklaratsioon 

Lisaks peavad kõik ESMA tegevuses osalejad täitma ametisaladuse hoidmise ja konfidentsiaalsuse 

kohustust vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 70. 

ESMA juhtorganite liikmed peavad kinnitama vastavust nendele nõuetele kavatsuste deklaratsioonis. 

Järelevalvenõukogu ja juhatuse hääleõiguslike liikmete ning nende ametlikult ametisse nimetatud 

asendusliikmete kavatsuste deklaratsioonid avaldatakse. 

Siin on ESMA tippjuhtkonna ja ESMA juhtorganite huvide deklaratsioon, konfidentsiaalsuskohustus ja 

kavatsuste deklaratsioon. 

Apellatsiooninõukogu 

Apellatsiooninõukogu on Euroopa järelevalveasutuste ühine organ, mille eesmärk on tõhusalt kaitsta 

asutuste tehtud otsusest mõjutatud isikute õigusi. 

Kuigi asutused toetavad apellatsiooninõukogu sekretariaati ja apellatsiooninõukogu on asutuste osa, on 

apellatsiooninõukogu oma otsuste tegemisel täiesti sõltumatu. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/ethics-and-conflict-interests


    

 

 

19 

 

ÜLDIST 

EBA, EIOPA ja ESMA määruste (edaspidi „Euroopa järelevalveasutuste määrused“) artiklid 58 ja 59 

sätestavad nende kolme asutuse sõltumatu ja erapooletu apellatsiooninõukogu loomise. 

Apellatsiooninõukogu vastutab otsuste tegemise eest seoses kaebustega, mis on esitatud Euroopa 

järelevalveasutuste teatud otsuste vastu kooskõlas Euroopa järelevalveasutuste määruste artikliga 60. 

Apellatsiooninõukogu enda otsuseid saab edasi kaevata Euroopa Liidu kohtusse, nagu on sätestatud 

Euroopa järelevalveasutuste määruste artiklis 61 ja konkreetsetes valdkonna õigusaktides. 

Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 58 lõike 8 kohaselt tagavad järelevalveasutused 

apellatsiooninõukogule tegevustoetuse ja sekretariaaditeenused ühiskomitee kaudu. See on organ, mis 

asutati samuti Euroopa järelevalveasutuste määrustega. 

• Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 

• Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

• Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 

KOOSSEIS 

Apellatsiooninõukogu liikmed ja asendusliikmed 

http://www.eba.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/
https://www.esma.europa.eu/members-board-appeal
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Apellatsiooninõukogu koosneb kuuest liikmest ja kuuest asendusliikmest, kelle on nimetanud ametisse 

EBA, ESMA ja EIOPA, nagu nõutakse Euroopa järelevalveasutuste määrustes. 

Apellatsiooninõukogu liikmed on isikud, kellel on tõendatud erialane töökogemus panganduse, 

kindlustuse, tööandjapensioni ja väärtpaberiturgude või muude finantsteenustega, ning vajalik õiguslik 

pädevus anda õiguslikku eksperdiarvamust järelevalveasutuste tegevuste kohta. 

Apellatsiooninõukokku ei saa kuuluda liikmesriikide pädevate asutuste töötajad ega muude riiklike 

asutuste või liidu institutsioonide töötajad, kes on kaasatud Euroopa järelevalveasutuste tegevustesse. 

Apellatsiooninõukogu on kooskõlas Euroopa järelevalveasutuste määrustega valinud oma presidendiks 

Marco Lamandini. 

KODUKORD 

Kooskõlas Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 60 lõikega 6 on apellatsiooninõukogu vastu 

võtnud kodukorra, millega reguleeritakse kaebuste esitamist ja läbivaatamist. 

KAEBUSE ESITAMINE 

Apellatsioonimenetluse täielik kirjeldus on kodukorras. Lisateave on apellatsiooninõukogu 

apellatsioonimenetluste osapoolte suunistes ja kaebuse teate näidisvormis. Alljärgnevas tekstis 

osundatud sätted on võetud Euroopa järelevalveasutuste määrustest või apellatsiooninõukogu 

kodukorrast. 

Kellel on õigus esitada kaebust? 

„Iga füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas pädevad asutused, võivad esitada kaebusi artiklite 17, 18 

ja 19 kohaste Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuste ja muude artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu 

õigusaktide kohaselt tehtud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuste peale, mis on neile 

adresseeritud, või sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena siiski 

otseselt ja isiklikult puudutab.“ 

— Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 60 lõige 1 

KUIDAS ESITADA KAEBUST? 

Enne kaebuse esitamist tuleb hoolikalt läbi lugeda ESA määruste artikkel 60 ja apellatsiooninõukogu 

kodukord, eriti artiklid 5 ja 7, et tagada kaebuse õigeaegne esitamine. 

„Kaebus koos selle põhjendustega esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kirjalikult kolme kuu 

jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest asjaomasele isikule või, kui seda ei ole tehtud, kolme kuu 

jooksul alates päevast, mil Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma otsuse avaldas.“ 

— Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 60 lõige 2 

„Isik, kes soovib Euroopa järelevalveasutuste määruste artikli 60 kohaselt esitada Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve otsuse kohta kaebuse, saadab selleks kaebuse teate, kus on märgitud 

järelevalveasutuse otsus, mille kohta esitatakse kaebus.“ 

https://www.esma.europa.eu/document/rules-procedure-board-appeal
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-appeal-proceedings
https://www.esma.europa.eu/document/guidelines-appeal-proceedings
https://www.esma.europa.eu/document/form-notice-appeal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2175&from=ET
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— Apellatsiooninõukogu kodukorra artikkel 5 

Kaebuse teade esitatakse asutuse vastu, mille otsust kaebus käsitleb. Kaebus tuleb esitada asjakohase 

asutuse eesistujale (aadressid on allpool) ja kogu seonduvas kirjavahetuses peab olema tähis 

„konfidentsiaalne“. 

Koopia saatmine sekretariaadile 

Kaebuse teade tuleb saata samuti füüsiliselt ja meiliga asutusele, kes vastutab sel aastal 

apellatsiooninõukogu sekretariaadi eest. 

Et ükski asutus ei saa läbi vaadata enda tegevuse vastu esitatud kaebust (apellatsiooninõukogu 

kodukorra artikkel 4), siis juhul, kui kaebus esitatakse asutuse vastu, mis vastutab sel aastal 

sekretariaadi eest, tuleb kaebuse teade saata kirjalikult ja meiliga asutusele, kes vastutab sekretariaadi 

eest järgmisel aastal. 

Apellatsiooninõukogu sekretariaat vahetub igal aastal. 

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu toetab konsultatsioone ESMA, selle järelevalvenõukogu ja ESMA 

vastutusala sidusrühmade vahel ning annab tehnilist nõu oma poliitika kujundamise kohta. See aitab 

tagada, et sidusrühmad saavad osaleda poliitika sõnastamisel protsessi algusest peale. 

Kõrgema juhtkonna kalender on siin. 

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu liikmed on siin. 

ESMA organisatsioonistruktuur 

ESMA organisatsioonistruktuur on siin. 

Organisatsiooniteave 

ESMA organisatsiooniteave on siin. 

Tööprogramm ja eelarve 

ESMA tööprogramm ja eelarve on siin 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/smsg
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/esma-organigramme
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%5b0%5d=im_esma_sections:2
https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%255B0%255D=im_esma_sections:420&f%5b0%5d=im_esma_sections:420
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Kontaktteave 

 

Telefon +33 1 58 36 43 21 

ESMA vastuvõtt on avatud kell 8.30–12.00 ja 13.30–17:30 

Meiliaadress info@esma.europa.eu  

Töötajate meiliaadress eesnimi.perekonnanimi@esma.europa.eu 

Pressitalitus Ajakirjanduse kontaktteave  

Pettused ja 

petuskeemid 

Pettused ja petuskeemid, milles väärkasutatakse ESMA nime ja 

logo  

Kaebused Kaebuste leht  

Küsimused ja vastused Küsimuste ja vastuste leht  

Rikkumisest teatajad Rikkumisest teatajate jaotis  

Teavitamine pankade 

finantsseisundi 

taastamise ja 

kriisilahenduse direktiivi 

alusel 

notificationBRRD@esma.europa.eu  

mailto:info@esma.europa.eu
https://www.esma.europa.eu/press-news/press-contact-information
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/frauds-and-scams
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/frauds-and-scams
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/complaints
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://www.esma.europa.eu/whistleblowers-corner
mailto:NotificationBRRD@esma.europa.eu
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Viies eurofondide 

direktiivi sanktsioonide 

kontaktrühm 

UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu  

Külastusaadress ESMA 

201-203 Rue de Bercy 

75012 Paris 

  

Postiaadress ESMA 

201-203 rue de Bercy 

CS 80910 

75589 Paris Cedex 12 

Prantsusmaa 

Võtke meiega ühendust eelistatult telefoniga (+33 1 58 36 43 21) 

või meiliga aadressil info@esma.europa.eu 

 

Saabumine ESMAsse Külastaja käsiraamat 

Metroojaamad ESMA lähedal: Gare de Lyon (M1, M14, RERA, 

RERD), Gare d’Austerlitz (M10) 

 

Puhkepäevad 

 

Kuupäevad, millal ESMA ei ole avatud, on siin.  

 

Kaebused 

Siin jaotises on teave, kuidas ESMA võib reageerida kaebustele seoses i) finantsturu osalistega 

(sh reitinguagentuuride ja kauplemisteabehoidlate eriteave) ja ii) liikmesriikide pädevate asutustega. 

KAEBUS KAUPLEMISTEABEHOIDLA KOHTA 

Kui soovite esitada kaebuse kauplemisteabehoidla kohta, minge kauplemisteabehoidla lehele. 

mailto:UCITSsanctionscontactpoint@esma.europa.eu
https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.google.fr/maps/place/201+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e6721b69c3ebbf:0xda0f905972194edd?sa=X&ved=2ahUKEwinjLXlsvPlAhVQTBoKHUhHAu0Q8gEwAHoECAoQAQ
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_visitor_handbook.pdf
https://www.esma.europa.eu/about-esma/esma-in-short/contact-info
https://www.esma.europa.eu/supervision/trade-repositories
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KAEBUS REITINGUAGENTUURI KOHTA 

Kui soovite esitada kaebuse reitinguagentuuri kohta, minge reitinguagentuuri lehele. 

KAEBUS FINANTSTURU OSALISE KOHTA (V.A KAUPLEMISTEABEHOIDLA VÕI 

REITINGUAGENTUUR) 

Kui soovite esitada kaebuse finantsturu osalise kohta (nt pank, investeerimisühing jne), arvestage, et 

üldiselt ei ole ESMA-l volitusi uurida muude finantsturu osaliste kui reitinguagentuuride või 

kauplemisteabehoidlate tegevust ega võtta nende suhtes meetmeid. Selliseid kaebusi saab siiski 

esitada teistele asutustele, näiteks asjakohastele riiklikele ametiasutustele. Selle ja teiste teile 

kättesaadavate võimalike võimaluste lisateave on siin. Kui teie kaebus on reitinguagentuuri või 

kauplemisteabehoidla kohta, lugege teavet eespool. 

EUROFONDIDE DIREKTIIVI ÜLEVÕTVATE SISERIIKLIKE SÄTETE RIKKUMISE TEADE 

Kui soovite teatada eurofondide direktiivi ülevõtvate siseriiklike sätete rikkumisest, lugege eurofondide 

direktiivi osa fondivalitsemise lehel. 

KAEBUS RIIKLIKU PÄDEVA ASUTUSE KOHTA 

ESMA-l on õigus ESMA määruse ((EL) nr 1095/2010)) artikli 17 alusel uurida liikmesriikide pädevate 

asutuste suutmatust täita ESMA määruse artikli 1 lõikes 2 viidatud õigusaktide kohaseid kohustusi ja 

võtta täiendavaid meetmeid. Nende õiguste ulatuse lisateave on ESMA määruses (eelkõige selle 

artiklis 17). 

Samuti soovitame lugeda ESMA töökorda liidu õiguse rikkumise uurimisel. Selles on sätestatud kord, 

kuidas hinnata, kas algatada uurimine artikli 17 alusel või mitte, ja sellise uurimise tegemise kord. 

Ilma et see piiraks selle korra kohaldamist, arvestage artikli 17 menetluse korral järgmist. 

1. Taotlust peetakse vastuvõetavaks, kui selles on selgelt märgitud kaebus, milles selgitatakse, 

kuidas pädev asutus ei kohaldanud ESMA määruse artikli 1 lõikes 2 viidatud õigusakte või on 

kohaldanud neid viisil, mis näib olevat liidu õiguse rikkumine, sh tehnilised standardid, mis on 

kehtestatud kooskõlas artiklitega 10–15, eelkõige pädeva asutuse suutmatus tagada, et 

finantsturu osaline vastab nendes õigusaktides sätestatud nõuetele. 

2. Taotluse võib lugeda vastuvõetamatuks, kui: 

- see ei ole kirjutatud ühes liidu ametlikus keeles; 

- see on ilmselgelt alusetu; 

- see on põhjendamatu ja pahatahtlik; 

- see ei kirjelda kaebuse olemust; 

- selles on kaebus, mis ei ole määruse artikli 1 lõikes 2 viidatud õigusaktide kohaldamisalas; 

- selles ei viidata selgelt ega kaudselt pädevale asutusele, millele liidu õiguse väidetavat rikkumist võib 

omistada; 

https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/supervision
https://www.esma.europa.eu/investor-corner/file-complaint
https://www.esma.europa.eu/regulation/fund-management
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010R1095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010R1095
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma43-318-5630_rules_of_procedure_on_bul_investigations.pdf
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- see käsitleb eraisiku või eraõigusliku isiku tegu või tegemata jätmist, v.a kui taotluses ilmneb pädevate 

asutuste kaasatus või väidetakse, et nad ei suutnud reageerida nendele tegudele või tegemata 

jätmistele; 

- selles on kaebus, mis on olemuslikult sama kui see, mille kohta on ESMA taotluse esitajale juba 

teatanud oma seisukoha või milles ESMA on võtnud selge, avaliku ja järjepideva seisukoha. 

3. ESMA saab uurimise algatada üksnes siis, kui ta otsustab, et taotlus on vastuvõetav. 

Et ESMA mõistaks teie kaebust ja saaks hinnata selle vastuvõetavust, esitage kaebus  riigi pädeva 

asutuse kaebuse vormil ja saatke see selles kaebuse vormil märgitud meiliaadressil. 

Töömeetodid 

JÄRELEVALVENÕUKOGU 

ESMAs teeb kõik ESMA poliitikaotsused järelevalvenõukogu ja see kiidab heaks kogu ESMA tegevuse, 

mis on peamiselt tasanditel 2, 3 ja 4. 

Järelevalvenõukogu koosneb 28 liikmesriigi ametiasutuse juhist, Islandi, Liechtensteini ja Norra ning 

Euroopa Komisjoni vaatlejatest, Euroopa pangandusjärelevalve (EBA) ning Euroopa Kindlustus- ja 

Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) esindajast ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 

(ESRB) esindajast. 

Hääletamine toimub järelevalvenõukogus lihthäälteenamusega (üks hääl iga liikmesriigi liikme kohta) 

kõigis küsimustes, v.a suunised ja tehnilised standardid. Suuniste ja standardite korral toimub 

hääletamine kvalifitseeritud häälteenamusega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus. 

ALALISED KOMISJONID JA VÕRGUSTIKUD 

Igapäevast tööd järelevalvenõukogule heakskiidu saamiseks esitatavate ettepanekute koostamisel 

teevad tavaliselt alalised komisjonid. Nende eesistujad on liikmesriikide juhtivad esindajad (tavaliselt 

järelevalvenõukogu liikmed) ja sinna kuuluvad liikmesriikide asjatundjad, keda toetavad komiteede 

raportööridena tegutsevad ESMA töötajad. 

Kui vaja, võib ESMA olemasolevad alalised komisjonid üle vaadata ja vajaduse korral neid muuta või 

moodustada uued komisjonid. 

Pärast moodustamist loob alaline komisjon tavaliselt turuosalistest (spetsialistid, tarbijad ja 

lõppkasutajad) nõuandetöörühma, et anda eksperdirühmale koostamisprotsessi ajal tehnilisi 

nõuandeid. Turuosalised on ELi liikmesriikide eksperdid. Nad ei esinda liikmesriigi ega konkreetse 

ettevõtte huvisid ja nad ei asenda kõigi turuosaliste või teiste sidusrühmadega põhjaliku konsulteerimise 

olulist protsessi ega väärtpaberituru sidusrühmade kogu konkreetset rolli, nagu on sätestatud ESMA 

määruses. 

Kui dokument on avalikuks konsulteerimiseks valmis (pärast järelevalvenõukogu heakskiitu), 

avaldatakse see ESMA veebilehe konsultatsioonide jaotises ja sageli korraldatakse avalik arutelu. 

Lisaks konsulteerib ESMA ametlikult väärtpaberituru sidusrühmade koguga ja vajaduse korral teiste 

pädevate ametiasutustega. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/form_to_be_completed_for_submission_of_request_to_investigate_nca_under_article_17_of_esma_regulation-1.docx
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/form_to_be_completed_for_submission_of_request_to_investigate_nca_under_article_17_of_esma_regulation-1.docx
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ESMA alaliste komiteede ja rühmade eesmärk on ka tugevdada reguleerivate asutuste võrgustikku 

vastavas valdkonnas, nagu on kokku lepitud tegevuskavas. Suur osa tegevusest keskendub seega ka 

3. tasandi algatustele. Need hõlmavad liikmesriikide ametiasutuste koostöö tõhustamist, et tagada 

järjepidev ja tulemuslik finantsteenuste järelevalve, Euroopa väärtpaberiõigusaktide jõustamist ning 

investorite kaitse täiendavaid meetmeid. Sel eesmärgil võib alaline komisjon näiteks koostada 

standardeid ja suuniseid või jagada konfidentsiaalset regulatiivteavet, tuginedes õiguslikele 

kokkulepetele vastastikuse mõistmise memorandumite raames. Kui asjakohane, võib alaline komitee 

kutsuda vaatlejana osalema teiste asjakohaste järelevalveasutuste väliseid osalejaid. 

DOKUMENDID 

Suunised 

Järelevalvelise ühtsuse edendamiseks on ESMA-l õigus esitada suuniseid (ESMA määruse (EL) 

nr 1095/2010 artikkel 16) pädevatele asutustele või finantsturu osalistele. Suuniste koostamisel 

korraldab ESMA asjakohasel juhul avaliku konsultatsiooni. ESMA-l on õigus saada pädevatelt asutustelt 

või turuosalistelt teavet suuniste järgimise kohta ning avaldada suuniste mittejärgimise põhjused. 

Tehnilised standardid 

ESMA määruse (EL) nr 1095/2010 artiklite 10jj kohaselt on ESMA-l õigus koostada tehnilisi standardeid, 

mis esitatakse komisjonile kinnitamiseks. Sõltuvalt 1. tasandi mandaadist töötab ESMA välja kas 

regulatiivseid tehnilisi standardeid, mille komisjon kinnitab delegeeritud õigusaktidega ELi toimimise 

lepingu artikli 290 alusel, või rakenduslikke tehnilisi standardeid, mille komisjon võtab vastu 

rakendusaktidena ELi toimimise lepingu artikli 291 alusel. Tavaliselt korraldab ESMA enne tehniliste 

standardite esitamist komisjonile avatud avalikud konsultatsioonid. 

Küsimused ja vastused 

ESMA võib avaldada küsimusi ja vastuseid pädevatele asutustele või finantsturu osalistele, et luua 

ühised järelevalvepõhimõtted ja järjepidev järelevalvetava, samuti selleks, et tagada ühtsed menetlused 

ja järjepidev lähenemisviis kogu liidus. 

Arvamused 

ESMA võib esitada pädevatele asutustele või finantsturu osalistele arvamuse, et luua ühised 

järelevalvepõhimõtted ja järjepidevad järelevalvetavad, samuti selleks, et tagada ühtsed menetlused ja 

järjepidev lähenemisviis kogu liidus. 

SIDUSRÜHMADE KONTAKTANDMED 

ESMA kohustub suhtlemisel sidusrühmadega järgima kõrgeimaid läbipaistvusstandardeid. ESMA 

avaldab seepärast teabe oma töötajate koosolekute kohta väliste sidusrühmadega. Teave avaldatakse 

jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri alguses eelmise kvartali kohta. 

ESMA ei pea oma töötajate ja sidusrühmade koosolekute kohta kooskõlastatud protokolli. 

ESMA töötajate sidusrühmade kontaktandmed 2020. aasta II kvartalis 
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LÄBIPAISTVUSPOLIITIKA 

ESMA kohustub täitma Euroopa Liidu lepingu avatuse ja läbipaistvuse põhimõtet. Kui välised 

sidusrühmad osalevad koosolekul koos ESMA töötajatega, dokumenteeritakse koosoleku toimumine 

ESMA veebilehel koos lühikirjeldusega käsitletud teemadest ESMA asjakohase poliitika rakendamisel 

(ESMA/2016/1525). NB! ESMA-lt võidakse nõuda avaldada koosolekul osalenud inimeste nimesid 

(pärast taotluse saamist dokumentidele juurdepääsuks kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001). 

Teie isikuandmete töötlemise lisateave on aadressil https://www.esma.europa.eu/data-protection 

Alalised komisjonid ja muud organid 

ESMA tegevusele aitavad palju kaasa alalised komisjonid, töörühmad ja rakkerühmad, mis toovad 

kokku liikmesriikide pädevate asutuste vanemeksperdid. ESMA alalised komisjonid tegutsevad alaliselt. 

Iga komisjoni tegevust juhib tavaliselt eesistujana liikmesriigi pädeva asutuse kõrgema ametikohaga 

esindaja, keda toetavad ESMA töötajad raportööridena. Kõigil alalistel komisjonidel on ka nõuandvad 

töörühmad, mis koosnevad väliste sidusrühmade esindajatest. 

ESMA alalised komisjonid valmistavad ette tehnilise töö kõigis ESMA tegevusvaldkondades. ESMA 

lõplikke otsuseid vastuvõttev organ on järelevalvenõukogu ja ESMAt juhib juhatus. 

ESMA alaliste komisjonide ja muude organite kirjeldus on siin. 

Karjäärivõimalused 

ESMA värbab väga mitmesuguse kutsetaustaga töötajaid nii erasektorist kui ka avalik-õiguslikust 

sektorist. 

VÄRBAMISPROTSESS 

Lisateave ESMA värbamisprotsessi kohta ajutiste/lepinguliste töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide 

jaoks on suunistes kandidaatidele ja ESMA värbamispoliitikas ning ESMA tööpakkumistes. 

Värbamise ülevaatetabelis saate kontrollida kõigi valikumenetluste staatust, milles olete kandideerinud. 

Läbipaistvuse tagamiseks ja kooskõlas Euroopa Ombudsmani suunistega avalikustatakse 

eelvalikukomisjoni liikmete nimed. Tuletame meelde, et eelvaliku komisjoni tegevus ja arutelud on 

konfidentsiaalsed. Kandidaatidel ja teistel isikutel nende nimel on keelatud eelvaliku komisjoniga 

otseselt või kaudselt ühendust võtta. 

AVALDUSED 

ESMA üldsusele avatud tööpakkumised avaldatakse e-värbamise veebikohas ja kandideerijad peavad 

saatma oma avaldused pakutavatele ametikohtadele veebipõhise värbamisvahendi kaudu vastavaks 

tähtpäevaks (alati kell 23.59 Pariisi aja järgi tööpakkumises märgitud kuupäeval). Kandidaadid, kes 

soovivad kandideerida mitmes valikumenetluses, peavad kandideerima iga tööpakkumise jaoks eraldi 

kandideerimismenetluses ja kasutades e-värbamise vahendit. 

https://www.esma.europa.eu/data-protection
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/board-supervisors-and-nca
https://www.esma.europa.eu/about-esma/governance/management-board
https://www.esma.europa.eu/about-esma/working-methods/standing-committees-and-other-bodies
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma64-337-1278_esma_candidate_guidelines.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-206_-_esma_recruitment_policy.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/overview_recruitments.pdf
https://esmacareers.adequasys.com/
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EPSO tähtajatu CAST 

Lepingulisi töötajaid (nii assistendi kui ka ametnikuna) värbab ESMA ka EPSO (Euroopa Personalivaliku 

Amet) tähtajatu CAST-andmebaasi kaudu. Mitut profiili hõlmav osalemiskutse EPSO/CAST/P/1-

19/2017 avati alaliselt registreerimiseks 5. jaanuaril 2017. Tingimustele vastamise korral võite esitada 

avalduse ühele või mitmele CASTi alalisele profiilile ja/või tegevusüksusele. Kui olete juba registreeritud 

EPSO tähtajatu CASTi nimekirjas, ei ole vaja uuesti registreeruda. Soovitame teil oma 

profiilis/avalduses märkida, et olete jätkuvalt huvitatud töötamisest ESMAs Pariisis (Prantsusmaa). 

Valikumenetluse kohta saate küsida aadressilt vacancies@esma.europa.eu 

PRAKTIKAVÕIMALUSED 

ESMA tasustatud praktikaprogramm võimaldab Euroopa tudengitel ja ülikoolilõpetajatel saada ESMAs 

ainulaadseid ja praktilisi töökogemusi. Praktikantidel on võimalik 6–12 kuud kestva praktika vältel 

kasutada õpingute ajal omandatud teadmisi ja õppida paremini mõistma, mida tähendab Euroopa heaks 

töötamine. Praktikandid abistavad ja osalevad projektides ning toetavad ESMA igapäevategevust 

värske vaatenurga ja ajakohaste akadeemiliste teadmistega. Töö võib hõlmata uuringuid, aruannete 

koostamisel osalemist, statistiliste andmete kogumist, operatiivsete ülesannete täitmist ning osalemist 

ühekordsetes uuringutes ja projektides. 

Praktikakohad on pidevalt avatud, taotlusi vaadatakse läbi korrapäraselt ja neid hinnatakse üksnes siis, 

kui praktikakoht on ette nähtud ESMA eelarves. Kandidaatidel soovitatakse järgida juhiseid 

praktikakohtade taotlemise kutses (mittetäielikke taotlusi ei loeta kehtivaks). Ainult parimate 

kandidaatidega võetakse ühendust mitteametlikuks telefonivestluseks. 

TÖÖTAMINE ESMAs 

ELi väärtpaberituru reguleerimisele pühendunud asutusena saame pakkuda võimalusi mitmes 

valdkonnas, näiteks poliitika kujundamisel, järelevalves, finants- ja majandusanalüüsis, 

teabevahetuses, halduses ja õigusteenustes. 

Värbame inimesi kõigis finantsturu valdkondades – investeeringuhaldus, turutaristu, majandus, 

ettevõtterahandus ja aruandlus jne –, ja otsime pädevaid spetsialiste, kellel on oma valdkonnast 

põhjalikud teadmised. 

KARJÄÄRIVÕIMALUSED 

ESMA töötajate tulemuslikkust hinnatakse kord aastas. Hindamine põhineb vahetu juhi ja töötaja vahel 

kokku lepitud eesmärkidel. Hindamissüsteemil on kaks eesmärki: hinnata töötaja tulemuslikkust aasta 

jooksul ja abistada töötajat tema potentsiaali arendamisel, et tugevdada töötaja karjääriväljavaateid. 

Töötajate karjääri toetamiseks töötab ESMA nende jaoks välja kohandatud individuaalsed 

koolitusprogrammid, mis lähtuvad töötaja enesehindamise ja tulemuslikkuse hindamise tulemustest; 

see toetab töötaja pidevat ametialast arengut ja võimaldab tal kavandada karjääri organisatsioonis. 

Selle eesmärgi toetamiseks pakub ESMA mitmesuguseid koolitusvõimalusi põhipädevuste, tehniliste 

oskuste ja juhtimisoskuste arendamiseks, kasutades selleks individuaalseid ja rühmakoolitusi, 

asutusesiseseid eriüritusi või asutuseväliseid tegevusi. ESMA kasvades tekib juurde ka asutusesisese 

liikumise võimalusi, et töötajad saaksid teha asutuses pikaajalist karjääri. 

https://epso.europa.eu/documents/2240_et
https://epso.europa.eu/documents/2240_et
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LEPINGUD 

ESMA värbab töötajaid kaht liiki lepingute alusel: ajutisi teenistujaid Euroopa Liidu muude teenistujate 

teenistustingimuste artikli 2 punkti f alusel ja lepingulisi töötajaid Euroopa Liidu muude teenistujate 

teenistustingimuste artikli 3 punkti a alusel. Ajutistel teenistujatel on töölepingu esialgne kestus viis 

aastat. Viie aasta möödudes võidakse töötajaga sõlmida tähtajatu tööleping. Lepingulistel töötajatel võib 

töölepingu esialgne kestus olla kuni viis aastat. Lepingut võib tähtajaliselt pikendada üks kord. Lepingu 

järgmisel pikendamisel muudetakse leping tähtajatuks. 

KATSEAEG 

Kõik ESMA värvatud töötajad peavad läbima üheksa kuu pikkuse katseaja. 

PALK JA HÜVITISED 

Meie töö- ja lepingutingimused tuginevad ELi personalieeskirjadele ja Euroopa Liidu muude teenistujate 

teenistustingimustele. Need pakuvad konkurentsivõimelise töötasupaketi, mis hõlmab pensionieraldisi, 

tervise-, õnnetus- ja töötuskindlustust. Lisaks makstakse töötajatele lisatasusid sõltuvalt pereoludest. 

PÕHIPALK JA HÜVITISED 

Töötajate palk sõltub ametikoha kategooriast ja palgaastmest. Kuu põhipalgad on järgmistes tabelites. 

ESMA kuu põhipalgad on siin. 

Vabad ametikohad 

ESMA tööpakkumised ning tegevjuhtide praegused ja varasemad tööpakkumised on siin. 

Hanked 

Siin lehel on teave ESMA avatud pakkumiste ja varasemate pakkumiste kohta, samuti juhiseid, kuidas 

neile vastata, kui teie ettevõte on huvitatud koostööst ESMAga. 

Kaupade ja teenuste ostmisel tagab ESMA konkurentsi vastavalt Euroopa avaliku sektori asutuste 

eeskirjadele. 

ESMA hangete õigusliku aluse üksikasjalik teave on Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava 

finantsmääruse vastavas artiklites. See määrus, nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 966/2012, ja selle 

kohaldamiseeskirjad on välislinkide jaotises paremal. 

TEAVE ÜHENDKUNINGRIIGI KANDIDAATIDELE VÕI PAKKUJATELE 

NB! Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust kohaldatakse sõltuvalt läbirääkimiste 

tulemustest Ühendkuningriigi kandidaatide ja pakkujate suhtes neid ELi hankemenetlustele juurdepääsu 

eeskirju, mida kohaldatakse kolmandates riikides asutatud ettevõtjate suhtes. Kui sellist juurdepääsu ei 

ole kehtivate õigussätetega ette nähtud, võidakse Ühendkuningriigi kandidaadid või hankemenetluses 

pakkujad tagasi lükata. 

ESMA avatud ja lõpetatud pakkumiste ning pakkumistele vastamise juhised on siin. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/vacancies?f%255B0%255D=im_field_document_type:57
https://www.esma.europa.eu/about-esma/procurement
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Andmekaitse 

Isikute kaitsmisel seoses isikuandmete töötlemisega tugineb ESMA Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete 

töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega 

tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ, nagu ESMA on rakendanud 

oma juhatuse vastu võetud rakendussätetega. 

ANDMEREGISTER 

Keskne register, milles on kõik ESMA kirjed isikuandmete töötlemise toimingute kohta 

ISIKUANDMETE KAITSE 

Kuigi ESMA veebilehest saab enamikku sirvida ilma enda kohta teavet andmata, on teatud juhtudel vaja 

isikuandmeid, et osutada teile soovitud e-teenust. Sellist teavet nõudvad leheküljed töötlevad 

isikuandmeid kooskõlas ülalnimetatud määruses kirjeldatud poliitikaga. 

Sellega seoses: 

• Iga konkreetse e-teenuse korral määrab vastutav töötleja isikuandmete töötlemise eesmärgid 

ja vahendid ning tagab konkreetse e-teenuse kooskõla privaatsuspoliitikaga. 

• ESMA andmekaitseametnik tagab nii määruse kui ka rakenduseeskirjade sätete kohaldamise 

ja nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (vt eelkõige määruse IV peatüki 

6. jagu). 

• Kõigi ELi institutsioonide ja asutuste korral on sõltumatuks järelevalveasutuseks Euroopa 

Andmekaitseinspektor (vt määruse VI peatükk). 

• ESMA registreerib isikuandmete töötlemise toimingud kooskõlas määruse artikliga 31. 

 

MIS ON E-TEENUS? 

E-teenus sellel veebilehel on teenus või ressurss, mis on internetis kättesaadav selleks, et täiustada 

kodanike ja ettevõtete suhtlemist ESMAga. 

Kolm e-teenuste liiki, mida ESMA pakub või võib pakkuda 

1. Teabeteenus, mis annab kasutajatele lihtsa ja tõhusa juurdepääsu teabele, suurendades nii 

ESMA tegevuste läbipaistvust ja arusaadavust. 

2. Interaktiivsed teabevahetusteenused, mis võimaldavad saavutada parema kontakti ESMA 

sihtrühmaga, aidates nii korraldada konsultatsioone, ja tagasisidemehhanismid, et panustada 

ESMA poliitika, tegevuste ja teenuste kujundamisse. 

3. Tehinguteenused, mis annavad juurdepääsu kõigile peamistele tehinguvormidele ESMAga, 

sh hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerumine jne. 

https://www.esma.europa.eu/records-register
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KOLMANDATE ISIKUTE VEEBIKOHAD 

ESMA veebilehel on lingid kolmandate isikute veebikohtadele. Need ei ole meie haldusalas ja seega 

soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikatega. 

ALUSPÕHIMÕTTED 

Üldpõhimõttena töötleb ESMA isikuandmeid üksnes selleks, et teostada avalikes huvides läbiviidavaid 

ülesandeid Euroopa Liidu toimimise lepingu või asjakohaste õigusaktide alusel, või selleks, et teostada 

seaduslikult ESMA-le või kolmandale isikule, kellele andmed avaldatakse, antud avaliku võimu. 

Kõik isikuandmete töötlemise toimingud teatatakse nõuetekohaselt ESMA andmekaitseametnikule ja 

asjakohasel juhul Euroopa Andmekaitseinspektorile. 

ESMA tagab, et kogutud teavet töötlevad ja/või sellele saavad juurdepääsu üksnes ESMA töötajad, kes 

vastutavad vastavate töötlemistoimingute eest. 

ESMA ei tee ühtki otsust üksnes andmete automaattöötlusele tuginedes (sh profiili koostamist) ilma 

inimese osaluseta, kui sellel on õiguslik või sarnane mõju füüsilistele isikutele. 

Kui andmeregistris ei ole sätestatud teisiti, arvestatakse, et kõik füüsilised isikud, kes esitavad paberil 

või elektrooniliselt ESMA-le isikuandmeid, on andnud selgesõnalise nõusoleku isikuandmete 

järgnevateks töötlemistoiminguteks määruse artikli 7 kohaldamisel. Kõigil füüsilistel isikutel on igal ajal 

võimalik oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta varasema töötlemise seaduslikkust. 

Andmesubjektidel on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, saada juurdepääs 

isikuandmetele ja parandada ebaõigeid või mittetäielikke isikuandmeid, samuti nõuda oma 

isikuandmete kustutamist, nende töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine kirjaliku 

taotlusega, mis tuleb adresseerida vastutavale töötlejale (täpsed kontaktandmed on andmeregistris 

avaldatud asjakohases kirjes). Andmesubjektid võivad igal ajal konsulteerida ESMA 

andmekaitseametnikuga või pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole. 

KUIDAS ESMA ANDMEID TÖÖTLEB? 

Lisateave selle kohta, kuidas ESMA töötleb teie andmeid, mis on teie õigused ja kuidas saate neid 

kasutada, on andmeregistris avaldatud asjakohases kirjes. Eelkõige sisaldab see järgmist teavet: 

• Kogutav teave ja kogumise eesmärk. ESMA kogub isikuandmeid üksnes konkreetse eesmärgi 

saavutamiseks vajalikul määral. Teavet ei taaskasutata muul mittevastaval eesmärgil. 

• Andmete hoiustamise kestus. ESMA talletab andmeid üksnes andmete kogumise või edasise 

töötlemise eesmärgiks vajaliku aja jooksul. 

• Isikud, kellele teie andmeid avaldatakse. ESMA avaldab teavet kolmandatele isikutele ainult 

siis, kui seda on vaja ülalkirjeldatud eesmärkide täitmiseks, ja ülalnimetatud isikutele (isikute 

kategooriatele). ESMA ei avalikusta teie isikuandmeid otseturunduseks. 

• Teave isikuandmete rahvusvahelise edastamise kohta, kui asjakohane. 

• Teave selle kohta, kuidas saate oma õigusi kasutada (sh võimalike kohaldatavate piirangute 

kohta) ning kontaktpunkti kohta, kui teil on päringuid või kaebusi. 
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• Turbemeetmed teie isikuandmete kaitsmiseks võimaliku väärkasutuse ja volitamata 

juurdepääsu eest. 

MIS ON TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS SAATE NEID KASUTADA? 

Teil on õigus saada juurdepääs teabele teie isikuandmete töötlemise kohta ESMA poolt, kontrollida 

nende õigsust ja vajaduse korral neid parandada, kui need on ebaõiged või ebatäielikud. Kui teie 

isikuandmeid ei ole enam töötlemise eesmärgil vaja, kui võtate oma nõusoleku tagasi või kui 

töötlemistoimingud ei ole seaduslikud, on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. 

Teatud olukorras, näiteks kui vaidlustate töödeldavate isikuandmete õigsuse või kui te ei ole kindel, et 

teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, võite paluda vastutaval töötlejal piirata isikuandmete 

töötlemist. Samuti võite mõjuvatel õiguspärastel alustel esitada vastuväite oma isikuandmete 

töötlemisele. 

Lisaks on teil õigus andmete ülekandmisele, mis võimaldab teil taotleda isikuandmeid, mis on vastutaval 

töötlejal teie kohta, ja kanda need ühelt vastutavalt töötlejalt üle teisele, kui see on tehniliselt võimalik. 

Oma õiguste kasutamiseks võite võtta ühendust vastutava töötlejaga (konkreetsed kontaktandmed on 

andmeregistris avaldatud asjakohases kirjes). Kehtida võivad määruse (EL) 2018/1725 kohased 

erandid. 

Mõnel juhul võivad teie õigused olla piiratud kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 25, ESMA 

sise-eeskirjade ja muude asjakohaste õigussätetega, näiteks ESMA kohustusega mitte avaldada 

konfidentsiaalset teavet vastavalt ametisaladuse hoidmise nõudele või selleks, et ennetada takistuste 

või kahju tekkimist selle kolmanda riigi asutuse järelevalve- või täitefunktsioonidele, kes teostab talle 

antud avalikku võimu. See võib hõlmata funktsioone, mis on seotud kohaldatavate õigusaktide täitmise 

jälgimise ja hindamisega, rikkumiste ennetamise või oletatavate rikkumiste uurimisega; oluliste avaliku 

huviga eesmärkidega või reguleeritud üksikisikute või üksuste järelevalvega. 

ESMA hindab igal konkreetsel juhul enne piirangu kohaldamist selle asjakohasust. Piirang peab olema 

vajalik ja seadusega ette nähtud ning seda kohaldatakse üksnes piirangu põhjuse kehtivuse ajal. 

OTSUS, MILLEGA VÕETAKSE VASTU SISE-EESKIRJAD ANDMESUBJEKTIDE TEATAVATE 

ÕIGUSTE PIIRAMISE KOHTA 

Otsus sise-eeskirjade kohta seoses andmesubjektide teatud õigustega 

• Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 nõuetega võttis ESMA vastu otsuse, millega 

võetakse vastu sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta seoses 

isikuandmete töötlemisega ESMA tegevuse raames (ELT L 303, 25.11.2019, lk 31–36, edaspidi 

„otsus“). Vastavalt sellele otsusele võib ESMA kohaldada piiranguid andmesubjektide teatud 

õiguste suhtes (nt õigus olla teavitatud, õigus tutvuda andmetega ning õigus nõuda andmete 

parandamist, kustutamist, andmete töötlemise piiramist jne). 

• ESMA hindab igal konkreetsel juhul piirangu asjakohasust. Piirang peab olema vajalik ja 

seadusega ette nähtud ning seda kohaldatakse üksnes piirangu põhjuse kehtivuse ajal. 

Otsus, millega võetakse vastu sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta 

Kas saadame teie isikuandmeid kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele 

(väljaspool ELi/EMPd)? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1575129513769&uri=CELEX:32019Q1125(01)
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ESMA saadab teie isikuandmeid väljapoole ELi/EMPd üksnes siis, kui see on vajalik ja asjakohane 

ESMA kohustuste täitmiseks rahvusvahelise koostöö kontekstis koosõlas ESMA määruse artikliga 33, 

mida võidakse hiljem muuta, kehtetuks tunnistada või asendada. 

Isikuandmed edastatakse kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 V peatükiga, st kui on olemas komisjoni 

otsus kaitse piisavuse kohta, milles järgi tagab kolmas riik isikuandmete kaitse piisava taseme, või 

avalikust huvist tulenevad kaalukad põhjused, mida tunnustatakse liidu või liikmesriikide õiguses. 

Kui komisjon ei ole teinud kaitse piisavuse otsust, tohib olukorras, kus isikuandmeid edastatakse 

tavapärase tegevuse või tava käigus, teie isikuandmeid edastada üksnes nendele kolmandate riikide 

asutustele, mis on allkirjastanud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) ja 

ESMA halduskokkuleppe isikuandmete edastamiseks EMPs ja väljaspool EMPd asuvate 

väärtpaberituru reguleerijate vahel, mis võeti vastu kooskõlas määruse artikli 48 lõikega 3. 

Eelkõige sätestatakse halduskokkuleppes isikuandmete vahetamiseks järgmised kaitsemeetmed. 

• ESMA edastab üksnes isikuandmeid, mis on asjakohased ja piisavad, ning piirdub andmetega, 

mis on vajalikud otstarbel, milleks kolmanda riigi asutus seda taotleb. 

• ESMA-lt isikuandmeid saav kolmanda riigi asutus on kehtestanud asjakohased tehnilised ja 

korralduslikud meetmed, et kaitsta endale edastatavaid isikuandmeid juhusliku või 

ebaseadusliku juurdepääsu, hävimise, kadumise, muutmise või volitamata avalikustamise eest. 

• Kolmanda riigi asutus hoiab isikuandmeid üksnes seni, kuni see on vajalik ja asjakohane 

andmete töötlemise eesmärgil. 

• Kolmanda riigi asutus ei võta vastu ühtki füüsilist isikut käsitlevat otsust tuginedes üksnes 

isikuandmete automaattöötlusele (sh profiili koostamisele) ilma inimese osaluseta. 

Kolmanda riigi asutus ei avalda teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, nt turundus või kaubandus. 

Andmete rahvusvahelise edastamise raames võidakse teie õigustes teha erandeid või neid piirata 

eelkõige selleks, et ennetada halduskokkuleppe alusel takistuste või kahju tekkimist selle kolmanda riigi 

asutuse järelevalve- või täitefunktsioonidele sellele asutusele antud avaliku võimu teostamisel, nagu on 

märgitud eelmises osas („Mis on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?“). 

Kui arvate, et teie isikuandmeid ei ole käsitletud kooskõlas halduskokkuleppes kehtestatud 

kaitsemeetmetega, võite esitada ESMA-le või kolmanda riigi asutusele või mõlemale kaebuse või 

nõude: selleks võite võtta ühendust vastutava töötlejaga (konkreetsed kontaktandmed on 

andmeregistris avaldatud asjakohases kirjes). Sellisel juhul teevad ESMA ja kolmanda riigi asutus kõik, 

et lahendada vaidlus või nõue sõbralikult ja kiiresti. 

Kui küsimust ei lahendata, saab kasutada muid vaidluse lahendamise meetodeid, kui taotlus ei ole 

selgelt alusetu või liigne. Need meetodid on näiteks osalemine mittesiduvas vahendusmenetluses või 

muudes mittesiduvates vaidluste lahendamise menetlustes, mille on algatanud füüsiline isik või ESMA 

või asjaomane kolmanda riigi asutus. 

Kui küsimust ei lahendata asutuste koostöö kaudu ega mittesiduva vahendusmenetluse või muude 

mittesiduvate vaidluste lahendamise menetlustega, siis olukorras, kus tõstatate küsimuse ja ESMA on 

seisukohal, et kolmanda riigi asutus ei ole käitunud kooskõlas halduskokkuleppes kehtestatud 

kaitsemeetmetega, peatab ESMA isikuandmete edastamise kolmanda riigi asutusele seniks, kuni ta on 

seisukohal, et kolmanda riigi asutus on lahendanud küsimuse rahuldavalt, ning teavitab teid sellest. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/1095-2010_esma_regulation_amended.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_et
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_et
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HALDUSKOKKULEPE ISIKUANDMETE EDASTAMISEKS EMP JA EMP-VÄLISTE ASUTUSTE 

VAHEL 

• Kui komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust, siis olukorras, kus isikuandmeid 

edastatakse tavapärase äritegevuse või tava käigus, edastab ESMA isikuandmeid üksnes 

nendele kolmandate riikide asutustele, mis on allkirjastanud Rahvusvahelise 

Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) ja ESMA halduskokkuleppe isikuandmete 

edastamiseks EMPs ja väljaspool EMPd asuvate väärtpaberituru reguleerijate vahel, mis on 

vastu võetud kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 48 lõikega 3. 

• Euroopa Andmekaitseinspektor on volitanud ESMAt kasutama halduskokkulepet kui tagatist 

asjakohaste kaitsemeetmete jaoks isikuandemete edastamisel kolmandate riikide asutustele, 

kes ei ole hõlmatud Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsusega, lähtudes Euroopa 

Andmekaitsenõukogu positiivsest arvamusest (arvamus 4/2019). 

IOSCO 

halduskokkuleppe 

allkirjastajate loetelu  

Euroopa 

Andmekaitsenõukogu 

arvamus  

Euroopa 

Andmekaitsenõukogu 

loa andmise otsus  

Halduskokkulepe  

KUIDAS TÖÖTLEME TEIE SAADETUD E-KIRJU? 

ESMA veebilehe mõnel leheküljel on link meie meiliaadressile, mis käivitab teie e-postitarkvara ja 

võimaldab saata meile oma kommentaare. Sellise sõnumi saatmisel kogutakse teie isikuandmeid 

üksnes ulatuses, mida on vaja teile vastamiseks. Kui postkasti haldavad töötajad ei oska teie küsimusele 

vastata, edastatakse teie e-kiri muule talitusele. Kui teil on küsimusi oma e-kirja ja sellega seotud 

isikuandmete töötlemise kohta, lisage need kindlasti oma kirjale. 

AMDMEKAITSEAMETNIKU KONTAKTANDMED 

Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meiliaadressil DPO@esma.europa.eu 

ÕIGUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITELE 

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et 

ESMA on teie isikuandmete töötlemise tulemusena rikkunud teie õigusi, mis tulenevad määrusest 

(EL) 2018/1725. 

https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement
https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement
https://www.iosco.org/about/?subsection=administrative_arrangement
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2019-02-12-opinion_2019-4_art.60_esma_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2019-02-12-opinion_2019-4_art.60_esma_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2019-02-12-opinion_2019-4_art.60_esma_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-13_edps_decision_concerning_iosco-esma_administrative_arrangement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-13_edps_decision_concerning_iosco-esma_administrative_arrangement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-13_edps_decision_concerning_iosco-esma_administrative_arrangement_en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf
mailto:DPO@esma.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

