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LÜHISELGITUS

Ebapiisav finantsturu reguleerimine Euroopa tasandil ning turu järelevalvemehhanismide 
nõrkus ilmnesid selgelt Euroopat 2008. aastal tabanud majandus- ja finantskriisi ajal, mille 
järelmõju me jätkuvalt tunneme. Komisjon on koostanud neli ettepanekut, mis põhinevad 
Jacques de Larosière’i juhitud ekspertide rühma aruandel ning mille käsitlemise eest Euroopa 
Parlamendis vastutab majandus- ja rahanduskomisjon.

Oma arvamuses analüüsib põhiseaduskomisjon põhjalikult, kuidas uus Euroopa 
järelevalveasutus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mille loomist nendes 
ettepanekutes soovitatakse, kõige paremini institutsioonilisse süsteemi sobituksid. 
Keskendutakse ka finantsteenustele ühtlustatud tehniliste standardite kehtestamisele, et tagada 
ühelt poolt nende ametite tegevuse järjepidevus ning teiselt poolt hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse Euroopa Liidus. Arvamuses pööratakse erilist tähelepanu suhetele nii 
erasektori finantsasutustega kui ka suhetele Euroopa järelevalveasutuse ning riiklike 
järelevalveasutuste vahel. Viimasena rõhutatakse piiriüleste institutsioonide järelevalvega 
seotud probleeme.

2008. aasta finantskriis nõuab Euroopalt lahendusi Euroopa probleemidele: tänu Lissaboni 
lepingust tulenevatele uutele volitustele peab Euroopa Parlament mängima nende küsimuste 
lahendamisel olulist rolli.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud)
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes)
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 
olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. Riigi tasandil 
toimivad järelevalvemudelid jäävad maha 
Euroopa integreeritud ja omavahel 
ühendatud finantsturgudest, kus paljud 
finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt. 
Kriis tõi esile puudused liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelises koostöös, 
koordineerimises, ühenduse õiguse ühtses 
kohaldamises ja usalduses. 

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 
olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. Riigi tasandil 
toimivad 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. 
(Seda muudatusettepanekut kohaldatakse 
kogu teksti suhtes)

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja ühenduse
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse finantsturu 
osaliste igapäevast järelevalvet riigi 
tasandil ja jäetakse piiriüleste kontsernide
järelevalve teostamise põhiroll 
järelevalvekolleegiumide kanda.
Finantsturu osalisi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju tuleks ka ühtlustada ja 
ühtsemalt kohaldada kogu ühenduses.
Tuleks luua Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus
ning Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus (Euroopa järelevalveasutused).

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja liidu
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse liidu 
mõõdet mitteomavate finantsturu osaliste 
igapäevast järelevalvet riigi tasandil.
Piiriüleste asutuste üle, kellel puudub 
liidu mõõde, peaksid teostama järelevalvet 
järelevalveasutuste kolleegiumid. 
Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturg) („EVJA”) peaks 
järkjärgult liidu mõõtmega asutuste
järelevalve üle võtma. Finantsturu osalisi 
ja finantsturgusid käsitlevaid eeskirju 
tuleks ka ühtlustada ja ühtsemalt kohaldada 
kogu liidus. Lisaks EVJA-le tuleks luua 
Euroopa järelevalveasutus (kindlustus ja 
tööandjapensionid) ja Euroopa 
järelevalveasutus (pangandus) ning 
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Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee)
(„ühiskomitee”). Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu peaks olema osa 
Euroopa finantsjärelevalvesüsteemist.  
(Ametite nimede muudatusi tuleks 
kohaldada kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Kohus sedastas oma 
otsuses kohtuasjas C-217/04: 
Suurbritannia vs. Euroopa Parlament ja 
Euroopa Liidu Nõukogu, et: „mitte miski 
EÜ asutamislepingu artikli 95 sõnastuses 
ei luba järeldada, et meetmed, mis 
ühenduse seadusandja on vastu võtnud 
sellele artiklile tuginedes, peavad oma 
adressaatide osas piirduma üksnes 
liikmesriikidega. Mainitud seadusandja 
hinnangul võib osutuda vajalikuks 
ühenduse asutuse loomine, mille ülesanne 
on aidata ühtlustamisprotsessile kaasa 
olukordades, kus antud sättel põhinevate 
õigusaktide ühetaolise rakendamise ja 
kohaldamise hõlbustamiseks tundub 
kohane võtta vastu soovituslikke 
täiendavaid ja raammeetmeid1”. EÜ 
asutamislepingu artikli 95 (nüüd, pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114) 
kohaselt vastuvõetavad meetmed võivad 
esineda direktiivide või määruste kujul.  
Näiteks loodi Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 460/20042

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet ning ka 
EVJA luuakse määrusega. 
1 Otsus 2. mai 2006. aasta kohtuasjas, EKL 2006,
lk I-3771, punkt 44.
2 ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu Euroopas, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-l on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada
ühenduse õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite 
kavandid vastavalt ühenduse õigusele, et 
anda neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandid peab vastu võtma 
komisjon. Tehniliste standardite 
kavandeid muudetakse, kui need näiteks 
ei ole kooskõlas ühenduse õigusega ega 
järgi proportsionaalsuse põhimõtet või kui 
need on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu liidus, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-l on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada
liidu õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjonile tuleks 
anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud 
menetlusele volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
tehnilisi standardeid finantsteenuste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse kohast tehniliste 
standardite väljatöötamise korda 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
komisjoni õigust võtta omal algatusel 

(15) Komisjon peaks kõnealused tehniliste 
standardite kavandid kinnitama, et anda 
neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandeid muudetakse, kui 
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rakendusmeetmeid Lamfalussy struktuuri 
2. tasandi komiteemenetluse raames 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud korras. Tehniliste 
standarditega seotud küsimused ei hõlma 
poliitilisi otsuseid ja nende sisu on 
kindlaks määratud 1. tasandil vastu 
võetud ühenduse õigusaktidega. Kuna 
standardeid töötab välja EVJA, võetakse 
täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi.

need näiteks ei ole kooskõlas liidu 
õigusega, ei arvesta proportsionaalsuse 
põhimõtet või on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, mis on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
otsuse nende vastuvõtmise kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EVJA-l 
olema õigus esitada mittesiduvaid
suuniseid ja soovitusi ühenduse
õigusaktide kohaldamise kohta. Selleks et 
suurendada läbipaistvust ja tagada, et 
liikmesriikide järelevalveasutused järgiksid 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi, peaksid 
kõnealused asutused olema kohustatud 
põhjendama kõnesolevate suuniste ja 
soovituste täitmatajätmist.

(16) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EVJA-l 
olema õigus esitada suuniseid ja soovitusi
liidu õigusaktide kohaldamise kohta. 
Selleks et suurendada läbipaistvust ja 
tagada, et liikmesriikide 
järelevalveasutused järgiksid kõnealuseid 
suuniseid ja soovitusi, peaksid kõnealused 
asutused olema kohustatud avalikult
põhjendama kõnesolevate suuniste ja 
soovituste täitmatajätmist, et tagada 
turuosaliste suhtes täielik läbipaistvus. 
Tehniliste standarditega hõlmamata 
valdkondades peaks EVJA kehtestama ja 
levitama parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust, peaks komisjonil 
olema volitus esitada asjaomasele 
liikmesriigi järelevalveasutusele otsus, et 

(19) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust EVJA kehtestatud 
tähtajaks, peaks EVJA esitama
asjaomasele liikmesriigi 
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tagada ühenduse õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja 
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
asutamislepingu artiklit 226.

järelevalveasutusele viivitamata otsuse, et 
tagada liidu õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja 
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
asutamislepingu artiklit 258.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid ühenduse
tasandil. Seepärast peaks EVJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid.
Kuna eriolukorra kindlaks tegemisega 
kaasneb märkimisväärne 
otsustusvabadus, peaks selline õigus 
jääma komisjonile. Selleks et tagada 
tõhusate meetmete võtmine eriolukorras, 
kui liikmesriikide pädevad 
järelevalveasutused ei võta asjakohaseid 
meetmeid, võib EVJA viimase abinõuna 
võtta vastu vahetult finantsturu osalistele 
adresseeritavaid otsuseid valdkondades, 
kus nende suhtes vahetult kohaldatakse
ühenduse õigust, et sedasi vähendada kriisi 
mõju ja taastada usaldus turgudel.

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või liidu
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid liidu
tasandil. Seepärast peaks EVJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid.
Selle, millal on eriolukord, peaks
määrama Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu. Selleks et tagada tõhusate 
meetmete võtmine eriolukorras, kui 
liikmesriikide pädevad järelevalveasutused 
ei võta asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse liidu õigust, et sedasi 
vähendada kriisi mõju ja taastada usaldus 
turgudel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
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järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EVJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures 
EVJA sellekohased otsused oleksid 
siduvad. Tuleks ette näha lepitusetapp, 
mille jooksul pädevatel asutustel on 
võimalus jõuda kokkuleppele. EVJA 
pädevusse peaksid kuuluma erimeelsused, 
mis on seotud koostöö raames ette nähtud 
protseduuriliste kohustustega ning
ühenduse õiguse tõlgendamise ja 
kohaldamisega järelevalvealastes otsustes. 
Samuti tuleb järgida valdkondlike 
õigusaktidega ette nähtud 
lepitusmehhanisme. Kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust.

järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EVJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures 
EVJA sellekohased otsused oleksid 
siduvad. Tuleks ette näha lepitusetapp, 
mille jooksul pädevatel asutustel on 
võimalus jõuda kokkuleppele. EVJA 
pädevusse peaksid kuuluma erimeelsused, 
mis on seotud koostöö raames ette nähtud 
protseduuriliste kohustustega ning liidu
õiguse tõlgendamise ja kohaldamisega 
järelevalvealastes otsustes. Samuti tuleb 
järgida valdkondlike õigusaktidega ette 
nähtud lepitusmehhanisme. Kui 
liikmesriikide pädevad järelevalveasutused 
ei võta asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse liidu õigust. See 
kehtib ka järelevalvekolleegiumis 
esinevate erimeelsuste kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kriis on toonud esile suuri puudusi 
olemasolevates lähenemisviisides 
piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelevalvele, eelkõige suurimate ja 
keerukaimate asutuste puhul, mille 
pankrot võiks tekitada süsteemset kahju. 
Need puudused tulenevad ühelt poolt 
finantseerimisasutuste ja teiselt poolt 
järelevalveasutuste eri tegevusulatusest. 
Finantseerimisasutused tegutsevad 
piirideta turul, järelevalveasutused aga 
kontrollivad iga päev, kas nende 
jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Selle ebakõla lahendamiseks 
kasutatav koostöömehhanism on 
osutunud selgelt ebapiisavaks. Nii selgub 
2009. aasta märtsis avaldatud Turneri 
aruandest, milles öeldakse, et praegune 
korraldus, milles on ühendatud filiaalide 
avamise õigus, järelevalve asukohariigis 
ja üksnes riiklik hoiusekindlustus, ei ole 
usaldusväärne alus Euroopa piiriüleste 
jaepankade tulevaseks reguleerimiseks ja 
järelevalveks1.
_____________
1 lk 101.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Selle probleemi lahendamiseks on 
vaid kaks võimalikku teed: kas anda 
rohkem volitusi asukohariigi 
järelevalveasutustele või luua tõeline 
alternatiivne Euroopa asutus. Turneri 
aruandes on ka öeldud, et parema 
korralduse jaoks on vaja kas rohkem 
volitusi riigi tasandil, mis tähendab 
vähem avatud ühtset turgu, või 
ulatuslikumat Euroopa integratsiooni. 



AD\810822ET.doc 11/48 PE439.146v03-00

ET

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Riigi tasandi lahendus tähendab 
seda, et asukohariik võiks keelata 
kohalikel filiaalidel tegutsemast, 
kohustada välismaa asutusi toimima 
ainult tütarettevõtjate, mitte filiaalide 
kaudu, ning jälgida oma riigis tegutsevate 
pankade kapitali ja likviidsust, mis 
tekitaks suuremat protektsionismi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) Euroopa tasandi lahendus nõuab 
järelevalvekolleegiumide tugevdamist 
piiriüleste asutuste järelevalves ja liidu 
mõõtmega asutuste üle järelevalve 
teostamise volituste järkjärgulist 
üleandmist Euroopa tasandi asutusele. 
Liidu mõõtmega finantseerimisasutuste 
hulka kuuluvad nii piiriüleselt kui ka oma 
riigi territooriumil tegutsevad asutused, 
mille pankrot võiks ohustada liidu ühtse 
finantsturu stabiilsust. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 f) Järelevalvekolleegiumitel peaksid 
olema volitused määratleda järelevalve-
eeskirjad, et soodustada liidu õiguse 
sidusat kohaldamist. EVJA-l peaks olema 
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õigus täielikult osaleda 
järelevalvekolleegiumide töös, et 
lihtsustada teabevahetust, edendada 
järelevalvekolleegiumide lähendamist ja 
nende omavahelist järjepidevust liidu 
õiguse kohaldamisel. EVJA peaks liidus 
tegutsevate piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalves 
omama juhtrolli. EVJA-l peaks ka olema 
siduv vahendajaroll liikmesriikide 
järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamisel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 g) Järelevalvekolleegiumid peaksid 
omama tähtsat rolli selliste piiriüleste 
finantseerimisasutuste tõhusas, 
tulemuslikus ja järjepidevas järelevalves, 
kellel puudub liidu mõõde, kuid enamikel 
juhtudel esinevad erinevused liikmesriigi 
standardites ja tavades. Ei ole mingit 
mõtet lähendada põhilisi finantseeskirju, 
kui järelevalvetavad jäävad killustatuks. 
Ka Larosière’i aruandes on öeldud, et 
tuleb vältida eri järelevalvetavadest 
tingitud konkurentsimoonutusi ja 
regulatiivset arbitraaži, kuna see võib 
kahjustada finantsstabiilsust – muu 
hulgas ergutades finantstegevuse 
üleviimist nõrga järelevalvega riikidesse. 
Järelevalvesüsteem peab paistma õiglase 
ja tasakaalustatuna.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Liidu mõõtmega finantsasutuste 
usaldatavusjärelevalve tuleks usaldada 
EVJA-le. Liikmesriikide 
järelevalveasutused peaksid tegutsema kui 
EVJA esindajad ning peaksid liidu 
mõõtmega piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalve 
teostamisel kinni pidama EVJA juhistest.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Liidu mõõtmega 
finantseerimisasutused tuleks kindlaks 
määrata rahvusvaheliste standardite 
alusel.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ülesannete ja kohustuse 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
finantseerimisasutuste halduskoormust. 
Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada sellise delegeerimise õiguslik 
alus. Ülesannete delegeerimise puhul 

(24) Ülesannete ja kohustuse 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
finantseerimisasutuste halduskoormust. 
Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada sellise delegeerimise õiguslik 
alus. Ülesannete delegeerimise puhul 
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täidab vastutava asutuse asemel ülesandeid 
teine järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral on volitatud asutusel
kohustus võtta teise riikliku 
järelevalveasutuse nimel vastu otsuseid 
teatavates järelevalvealastes küsimustes. 
Delegeerimisel tuleb juhinduda 
põhimõttest, mille kohaselt antakse 
järelvalvepädevus järelevalveasutusele, 
kellel on parimad tingimused kõnealuses 
küsimuses meetmete võtmiseks. 
Kohustuste ümberjaotamine on asjakohane 
näiteks mastaabi- või mitmekülgsussäästu 
saavutamiseks, kontsernide ühtse 
järelevalve tagamiseks ja tehniliste 
eriteadmiste optimaalseks kasutamiseks 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
Asjakohaste ühenduse õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EVJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EVJA-t tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EVJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

täidab vastutava asutuse asemel ülesandeid 
teine järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral on volitatud asutusel
võimalik võtta EVJA või teise riikliku 
järelevalveasutuse nimel vastu otsuseid 
teatavates järelevalvealastes küsimustes. 
Delegeerimisel tuleb juhinduda 
põhimõttest, mille kohaselt antakse 
järelvalvepädevus järelevalveasutusele, 
kellel on parimad tingimused kõnealuses 
küsimuses meetmete võtmiseks. 
Kohustuste ümberjaotamine on asjakohane 
näiteks mastaabi- või mitmekülgsussäästu 
saavutamiseks, kontsernide ühtse 
järelevalve tagamiseks ja tehniliste 
eriteadmiste optimaalseks kasutamiseks 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
Asjakohaste liidu õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EVJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EVJA-t tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EVJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele. EVJA peaks 
tegema kindlaks ja levitama parimaid 
delegeerimist ja delegeerimiskokkuleppeid 
puudutavaid tavasid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastastikused eksperdihinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 
järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 

(26) Vastastikused eksperdihinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 
järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 
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edendamisel. Seepärast peaks EVJA 
selliste vastastikuste eksperdihinnangute 
tarbeks välja töötama metoodikaraamistiku 
ja viima kõnealuseid hindamisi läbi 
korrapäraselt. Vastastikustes 
eksperdihinnangutes ei tuleks keskenduda 
ainult järelevalvetavade lähendamisele, 
vaid samuti järelevalveasutuste 
suutlikkusele tagada kõrgekvaliteedilised 
järelevalvetulemused ning pädevate 
asutuste sõltumatuse hindamisele.

edendamisel. Seepärast peaks EVJA 
selliste vastastikuste eksperdihinnangute 
tarbeks välja töötama metoodikaraamistiku 
ja viima kõnealuseid hindamisi läbi 
korrapäraselt. Vastastikustes 
eksperdihinnangutes ei tuleks keskenduda 
ainult järelevalvetavade lähendamisele, 
vaid samuti järelevalveasutuste 
suutlikkusele tagada kõrgekvaliteedilised 
järelevalvetulemused ning pädevate 
asutuste sõltumatuse hindamisele. 
Vastastikuste eksperthinnangute 
tulemused tuleks avalikustada, samuti 
tuleks välja selgitada ja avalikustada 
parimad tavad.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
standardite üha suuremat tähtsust, peaks
EVJA edendama dialoogi ja koostööd
kolmandate riikide järelevalveasutustega.
EVJA võtab suhetes kolmandate riikide 
asutustega ja rahvusvahelistel foorumitel 
täielikult arvesse Euroopa institutsioonide 
praeguseid ülesandeid ja pädevust.

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
standardite üha suuremat tähtsust, peaks
EVJA esindama liitu dialoogis ja koostöös
kolmandate riikide järelevalveasutustega.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vajaduse korral peaks EVJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 

(33) EVJA peaks konsulteerima huvitatud 
isikutega tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. EVJA peaks enne tehniliste 
standardite kavandite ning suuniste ja 
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väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral ühenduse
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende töötajad
ning tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

soovituste vastuvõtmist tegema mõju-
uuringu. Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral liidu finantsturu 
osalised (sealhulgas asjakohased 
institutsionaalsed investorid ja muud 
finantseerimisasutused, kes ise kasutavad 
finantsteenuseid), nende töötajad, tarbijad
ning teadlased ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või liidu
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Piiramata liikmesriikide 
konkreetseid kohustusi kriisi olukorras, 
on selge, et kui liikmesriik otsustab 
kohaldada kaitseklauslit, tuleks Euroopa 
Parlamenti sellest teavitada üheaegselt 
EVJA, nõukogu ja komisjoniga. Ka peaks 
liikmesriik põhjendama, miks ta 
kaitseklauslit kohaldab. EVJA peaks koos 
komisjoniga otsustama, millised peaksid 
olema edasised sammud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) EVJA-t esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib järelevalvenõukogu avaliku 
konkursi raames. EVJA igapäevast 
tegevust juhib tegevdirektor, kes võib 
osaleda järelevalvenõukogu ja juhatuse 

(38) EVJA-t esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib Euroopa Parlament pärast 
komisjoni korraldatud avalikku konkurssi 
komisjoni koostatud nimekirjade alusel. 
EVJA igapäevast tegevust juhib 
tegevdirektor, kes võib osaleda 
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koosolekutel hääleõiguseta. järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Selleks et tagada Euroopa 
järelevalveasutuste tegevuse 
valdkonnaülene kooskõla, peaksid 
kõnealused järelevalveasutused tegema 
tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee raames ja 
jõudma võimaluse korral ühistele 
seisukohtadele. Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee peaks üle 
võtma kõik finantskonglomeraatide 
ühiskomitee ülesanded. Vajaduse korral 
peaksid Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse
või Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse pädevusvaldkonda kuuluvad 
õigusaktid võtma samaaegselt vastu ka 
asjaomased Euroopa järelevalveasutused.

(39) Selleks et tagada Euroopa 
järelevalveasutuste tegevuse 
valdkonnaülene kooskõla, peaksid 
kõnealused järelevalveasutused tegema 
tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee kaudu ja 
jõudma võimaluse korral ühistele 
seisukohtadele. Ühiskomitee peaks
kooskõlastama kolme Euroopa 
järelevalveasutuse ülesandeid 
finantskonglomeraatidega seoses. 
Vajaduse korral peaksid Euroopa
järelevalveasutuse (pangandus) või 
Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa 
kindlustus- ja tööandjapensionid)
pädevusvaldkonda kuuluvad õigusaktid 
võtma samaaegselt vastu ka asjaomased 
Euroopa järelevalveasutused.
Ühiskomiteed peaks 12-kuise rotatsiooni 
korras juhatama kolme Euroopa 
järelevalveasutuse eesistujad. 
Ühiskomitee eesistuja peaks olema 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
aseesimees. Ühiskomiteel peaks olema 
alaline sekretariaat, milles töötaksid 
lähetuse korras kolme Euroopa 
järelevalveasutust töötajad, et võimaldada 
mitteametlikku teabevahetust ja ühise 
maailmavaate tekkimist kolmes Euroopa 
järelevalveasutuses.

Muudatusettepanek 27
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 
et see piiraks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 
direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: käesolev määrus ja
direktiiv 97/9/EÜ, direktiiv 98/26/EÜ, 
direktiiv 2001/34/EÜ, direktiiv 
2002/47/EÜ, direktiiv 2002/87/EÜ, 
direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 2003/71/EÜ, 
direktiiv 2004/25/EÜ, direktiiv 
2004/39/EÜ, direktiiv 2004/109/EÜ, 
direktiiv 2005/60/EÜ, direktiiv 
2009/65/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ, 
direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, et see piiraks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
pädevust usaldatavusjärelevalve 
valdkonnas), direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased liidu õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EVJA toimingud hõlmavad ka lõikes 
2 osutatud õigusaktides käsitletud 
tegevusvaldkondi, sealhulgas aktsionäride 
õiguste, ettevõtete üldjuhtimise, 
auditeerimise ja finantsaruandlusega 
seotud küsimusi, eeldusel et sellised EVJA 
toimingud on vajalikud selleks, et tagada 
lõikes 2 osutatud õigusaktide tõhus ja 
ühtne kohaldamine. EVJA tarvitab samuti 
asjakohaseid meetmeid 
ülevõtmispakkumiste, kliiringu ja 
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arvelduse, väärtpaberistamise, lühikeseks 
müügi ning tuletisinstrumentidega, sh 
nende standardimisega seotud küsimuste 
kontekstis.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EVJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, mis 
tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna 
artiklis 39 täpsustatud korras.

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus teeb käesoleva määruse artikli 21 
kohaselt koostööd Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga.

välja jäetud

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 

Süsteem
1. EVJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist, 
mille põhieesmärk on tagada, et 
finantssektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju rakendatakse nõuete järgi, selleks 
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et säilitada finantsstabiilsus ja seeläbi 
tagada usaldus finantssüsteemi suhtes 
tervikuna ning piisav kaitse 
finantsteenuste kasutajatele.
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
süsteemi kuuluvad:
a) määrusega (EL) nr.../... loodud 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
[ESRB];
b) määrusega (EL) nr.../... loodud 
Euroopa järelevalveasutus (pangandus) 
[EBA];
c) Euroopa järelevalveasutus (kindlustus-
ja tööandjapensionid), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr …/…[EIOPA];
d) EVJA;
e) artiklis 40 sätestatud Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee;
f) määruse (EL) nr.../... [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artikli 
1 lõikes 2, määruses (EL) nr …/2009 
[Euroopa Kindlustus-ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
ja määruses (EL) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] osutatud 
liikmesriikide asutused;
g) komisjon artiklites 7 ja 9 osutatud 
ülesannete elluviimiseks.
3. EVJA teeb korrapärast ja tihedat 
koostööd, tagab sektoritevahelise töö 
järjepidevuse ning jõuab artiklis 40 
osutatud Euroopa järelevalveasutuse 
(ühiskomitee) kaudu ühisseisukohtadele 
finantskonglomeraatide ja muude 
sektoritevaheliste küsimuste järelevalve 
osas nii Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu kui ka Euroopa 
järelevalveasutuse (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ja Euroopa 
järelevalveasutusega (väärtpaberiturud).
4. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi osalised teevad omavahel 
täielikus vastastikuses austuses 



AD\810822ET.doc 21/48 PE439.146v03-00

ET

usalduslikku koostööd, kooskõlas siira 
koostöö põhimõttega, vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 4 lõikele 3, 
tagades eelkõige, et nende vahel toimub 
asjakohane ja usaldusväärne 
teabevahetus.
5. Ainult Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
kuuluvatel järelevalveasutustel on õigus 
teha liidus toimivate finantsasutuste üle 
järelevalvet.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagada ühenduse õigusaktide ühtne 
kohaldamine, edendades eelkõige ühtset 
järelevalvekultuuri, tagades artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, vältides 
regulatiivset arbitraaži, vahendades ja 
lahendades pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, edendades
järelevalvekolleegiumide ühtset toimimist
ning võttes meetmeid eriolukordades;

b) tagada standardite ja õigusaktide ühtne 
kohaldamine, edendades eelkõige ühtset 
järelevalvekultuuri, tagades käesoleva 
määruse ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, vältides regulatiivset 
arbitraaži, vahendades ja lahendades 
pädevate asutuste vahelisi erimeelsusi,
tagades liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste tulemusliku ja 
järjepideva järelevalve ning
järelevalvekolleegiumide ühtse toimimise
ning võttes muu hulgas meetmeid 
eriolukordades;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. EVJA esitab standardite 

1. EVJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et täiendada, uuendada ja 
muuta artikli 1 lõikes 2 osutatud
õigusaktide vähemtähtsaid osi. Need 
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kavandid komisonile kinnitamiseks. tehnilised standardid ei hõlma strateegilisi 
otsuseid ja nende sisu on piiratud 
õigusaktidega, millel nad põhinevad.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile, viib EVJA vajaduse 
korral läbi asjakohase avaliku arutelu 
ning analüüsib võimalikke seonduvaid 
kulusid ja kasu. 

Enne tehniliste standardite kavandite 
vastuvõtmist viib EVJA läbi asjakohase 
avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu. 
EVJA küsib ka väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu arvamust või nõu.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esitab oma tehniliste standardite 
kavandid heakskiitmiseks komisjonile 
ning edastab need samal ajal ka Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada või 
mitte. Komisjon võib kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra. 
Komisjon võib standardite kavandid 
kinnitada osaliselt või muudatustega, kui 

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast tehniliste standardite kavandite 
kättesaamist, kas kõnealused kavandid 
kinnitada, tagasi lükata või neid muuta. 
Komisjon võib kõnealust ajavahemikku 
pikendada ühe kuu võrra. Komisjon
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
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see on ühenduse huvides. oma otsusest ning põhjendab seda.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon jätab standardid 
kinnitamata või teeb seda osaliselt või 
muudatustega, põhjendab ta seda EVJA-
le. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab standardid vastu
määruse või otsusega ja avaldab need 
Euroopa Liidu Teatajas.

2. Komisjon võtab tehnilised standardid 
vastu määruste või otsuste kujul, vastavalt 
artiklitele 7 a–7 d.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Tehniliste standardite vastuvõtmise 

volituste rakendamine
1. Õigus võtta vastu artiklis 7 nimetatud 
tehnilisi standardeid delegeeritud 
õigusaktide kujul antakse komisjonile 
määramata ajaks. 
2. Kohe kui komisjon on tehnilise 
standardi vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
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3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu tehnilisi standardeid kohaldatakse 
artiklites 7 b – 7 d sätestatud tingimusi.
4. Artikli 35 lõikes 2 osutatud eesistuja 
aruandes teavitab EVJA Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu heakskiidetud 
tehnilistest standarditest ning sellest, 
millised liikmesriikide asutused ei ole 
nendest kinni pidanud.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Tehniliste standardite vastuvõtmise 

volituste tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 7 nimetatud tehniliste standardite 
vastuvõtmise volituste delegeerimise 
tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volitused 
tuleks tagasi võtta, püüab sellest teisele 
institutsioonile ja komisjonile teatada 
mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse 
tegemist, nimetades tehnilised standardid, 
mis tuleks tagasi võtta, ja esitades 
tagasivõtmise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsuses nimetatakse 
tagasivõtmise põhjused ja lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud tehniliste standardite kehtivust. 
Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Tehniliste standardite suhtes vastuväidete 

esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
tehnilise standardi suhtes vastuväiteid 
esitada nelja kuu jooksul alates standardi 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
tehnilise standardi suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse tehnilise standard 
Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 
selles sätestatud kuupäeval. 
Enne nimetatud ajavahemiku lõppu ning 
erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu komisjoni teavitada, et 
nad ei kavatse tehnilise standardi kohta 
vastuväiteid esitada. Sellistel juhtudel 
avaldatakse tehniline standard Euroopa 
Liidu Teatajas ja see jõustub seal 
nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
on tehnilise standardi vastu, siis see ei 
jõustu. Institutsioon, kes tehnilise 
standardi suhtes vastuväiteid esitab, peab 
neid ka põhjendama.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 d
Tehniliste standardite kavandite 

heakskiitmata jätmine või muutmine
1. Kui komisjon tehnilise standardi 
kavandit heaks ei kiida või seda muudab, 
teavitab ta sellest EVJA-t, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning põhjendab 
oma otsust. 
2. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad kutsuda ühe kuu jooksul vastutava 
voliniku ja EVJA eesistuja ad hoc 
koosolekule, et nad saaksid esitada oma 
eriarvamused. 

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA korraldab suuniste ja soovituste üle 
avalikke konsulteerimisi üldsusega ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu. EVJA küsib artiklis 22 osundatud 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu nõu 
või arvamust.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad mis tahes 
meetmeid, et kõnealuseid suuniseid ja 

Iga pädev asutus otsustab kahe kuu 
jooksul alates suunise või soovituse 
avaldamisest, kas ta kavatseb seda suunist 
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soovitusi järgida. või soovitust järgida. Kui ta neid järgida ei 
kavatse, teavitab ta sellest EVJA-t ning 
nimetab põhjused. EVJA avaldab need 
põhjused.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA teavitab artikli 32 lõikes 6 osutatud 
tegevust käsitlevas aruandes Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni välja 
antud suunistest ja soovitustest ning 
sellest, milline liikmesriigi asutus ei ole 
neid järginud, ning kirjeldab, kuidas 
EVJA kavatseb tagada, et nad tema 
soovitusi ja suuniseid edaspidi järgivad. 
EVJA esitab sama teabe ka peamiste 
suuremate finantsasutuste kohta.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel  8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus kõnealuseid suuniseid ja 
soovitusi ei kohalda, põhjendab ta seda 
EVJA-le.

välja jäetud

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõuetekohaselt 
kohaldanud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusakte, jättes eelkõige tagamata, et 
finantsturu osaline täidab kõnealustes 

1. Kui pädev asutus ei ole nõuetekohaselt 
kohaldanud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusakte, sealhulgas artikli 7 kohaselt 
kehtestatud tehnilisi standardeid, jättes 
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õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EVJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

eelkõige tagamata, et finantsturu osaline 
täidab kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EVJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse või komisjoni taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida ühenduse õiguse
võimalikku ebaõiget kohaldamist.

2. EVJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu,
komisjoni või väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida liidu õiguse väidetavat
rikkumist või kohaldamata jätmist.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ole taganud ühenduse
õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates 
EVJA soovituse kättesaamisest, võib 
komisjon EVJA esitatud teabe alusel või 
omal algatusel teha otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt ühenduse
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui pädev asutus ole taganud liidu
õiguse järgimist käesoleva artikli lõike 3 
teises lõigus sätestatud 10 tööpäeva
jooksul, teeb EVJA otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt liidu õiguse 
järgimiseks vajalike meetmete võtmist.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb sellise otsuse hiljemalt
kolme kuu jooksul alates soovituse 

EVJA teeb sellise otsuse hiljemalt ühe kuu 



AD\810822ET.doc 29/48 PE439.146v03-00

ET

vastuvõtmisest. Komisjon võib kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra.

jooksul alates soovituse vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EVJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA ja pädevad asutused esitavad
komisjonile kogu vajaliku teabe.

Pädevad asutused esitavad EVJA-le kogu 
vajaliku teabe.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse 
rakendamiseks.

5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta EVJA otsuse 
rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EVJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 226 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta juhul, kui artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide asjakohaseid 
nõudeid kohaldatakse vahetult 
finantsturu osaliste suhtes, vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võtab EVJA, ilma et see 
piiraks asutamislepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide kohaselt vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt
komisjoni vastuvõetud otsusega.

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastuvõetud otsusega.
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EVJA märgib artikli 32 lõikes 6 
nimetatud aruandes, millised 
liikmesriikide asutused ja 
finantseerimisasutused ei ole lõigetes 4 ja 
6 osutatud otsuseid järginud.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu omal algatusel või 
EVJA, nõukogu, Euroopa Parlamendi või 
komisjoni taotlusel teha hoiatuse, milles 
kuulutatakse välja eriolukorra olemasolu, 
et EVJA saaks ilma edasiste nõueteta 
võtta vastu lõikes 3 osutatud üksikotsused.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hoiatuse tegemisega üheaegselt
teavitab Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu sellest Euroopa Parlamenti, 
nõukogu, komisjoni ja EVJA-t.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1
kohase otsuse, võib EVJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui lõike 1 kohaselt on kuulutatud välja 
eriolukord, teeb EVJA üksikotsused, mis 
on vajalikud tagamaks, et pädevad 
asutused võtavad kooskõlas artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EVJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 226 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta juhul, kui artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide asjakohaseid 
nõudeid kohaldatakse vahetult 
finantsturu osaliste suhtes, vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võtab EVJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 258 kohaseid 
komisjoni volitusi, artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides sätestatud 
asjakohaste nõuete kohaselt vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavad 
üksikotsused, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Muudatusettepanek 61
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu vaatab lõikes 1 nimetatud otsuse 
läbi omal algatusel või EVJA, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
taotlusel.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EVJA esitab artikli 32 lõikes 6 
nimetatud aruandes riikide asutustele ja 
finantseerimisasutustele adresseeritud 
lõike 3 ja 4 kohased üksikotsused.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võtab EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
pädeva asutuse taotlusel juhtrolli, et aidata
pädevatel asutustel jõuda kokkuleppele
lõigetes 2 kuni 4 osutatud korras.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA kehtestab pädevate asutuste 
vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes 
arvesse artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides kindlaks määratud mis tahes 
asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse 
küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. 

2. EVJA kehtestab pädevate asutuste 
vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes 
arvesse artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides kindlaks määratud mis tahes 
asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse 
küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. 
Selles etapis toimib EVJA vahendajana.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, võib EVJA teha otsuse, 
mille kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid või loobuma 
meetmete võtmisest, et lahendada küsimus 
kooskõlas ühenduse õigusega.

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, teeb EVJA artikli 29 lõike 1 
teises lõigus sätestatud korras asjaomaste 
pädevate asutuste jaoks vaidluse 
lahendamiseks siduva otsuse, mille 
kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid, et tagada 
kooskõla liidu õigusega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ei järgi EVJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et 
finantsturu osaline täidaks artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega tema suhtes 
vahetult kohaldatavaid nõudeid, võib
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi,

4. Kui pädev asutus ei järgi EVJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et 
finantsturu osaline täidaks artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega tema suhtes 
vahetult kohaldatavaid nõudeid, võtab
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
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võtta vastu finantsturu osalistele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, mida 
on vaja ühenduse õigusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

vastu finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olenemata asjaolust, kas 
liikmesriikide järelevalveasutused on 
samas küsimuses võtnud varem vastu 
muid otsuseid, kohaldatakse lõike 4 
kohaselt vastu võetud otsuseid.
Meetmed, mida liikmesriikide 
järelevalveasutused võtavad seoses lõigete 
3 või 4 kohaste otsuste asjaoludega, 
peavad olema kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EVJA toob artikli 32 lõikes 6 
nimetatud aruandes välja pädevate 
asutuste vahelised erimeelsused, 
saavutatud kokkulepped ja erimeelsuste 
lahendamiseks tehtud otsuse.
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11a
Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine valdkonnaülesel tasandil

Ühiskomitee lahendab vastavalt artiklis 
11 osutatud korrale erimeelsusi, mis 
võivad tekkida artikli 42 kohaselt 
tegutsevate pädevate asutuste vahel. 

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA aitab edendada 
järelevalvekolleegiumide tõhusat ja 
järjepidevat toimimist ning ühenduse 
õigusaktide ühtset kohaldamist kõigis 
kolleegiumides.

1. EVJA aitab edendada ja jälgida 
direktiivis 2006/48/EÜ osutatud
järelevalvekolleegiumide tõhusat, 
tulemuslikku ja järjepidevat toimimist ning
liidu õiguse ühtset kohaldamist kõigis 
kolleegiumides.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral osaleb EVJA 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja taotluse korral esitatakse talle 
kogu asjakohane teave, mida jagatakse 
kõigi järelevalvekolleegiumi liikmete 
vahel.

2. Vajaduse korral osaleb EVJA 
järelevalvekolleegiumides. Sellise 
osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja taotluse korral esitatakse talle 
kogu asjakohane teave, mida jagatakse 
kõigi järelevalvekolleegiumi liikmete 
vahel.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA võib anda välja artiklite 7 ja 8 
kohaselt vastu võetud tehnilisi 
standardeid, suuniseid ja soovitusi, et 
ühtlustada järelevalvealaseid toiminguid 
ja parimaid tavasid, mis on vastu võetud 
järelevalvekolleegiumide poolt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Õiguslikult siduv vahendajaroll peaks 
võimaldama uutel järelevalveasutustel 
lahendada liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelisi vaidlusi 
artiklis 11 sätestatud menetlust järgides. 
Kui ei ole võimalik saavutada kokkulepet 
piiriülese asutuse järelevalveasutuste 
vahel, tuleks anda EVJA-le õigus teha 
järelevalvealaseid otsuseid, mida 
kohaldatakse vahetult asjaomase asutuse 
suhtes.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12a
Liidu mõõtmega finantsasutuste 

järelevalve
1. Selleks et tagada samade 
järelevalveeeskirjade kohaldamine kogu 



PE439.146v03-00 38/48 AD\810822ET.doc

ET

Euroopa Liidus, teevad riikide asutused 
liidu mõõtmega finantsasutuste 
usaldatavusjärelevalvet, tegutsedes EVJA 
esindajatena ja EVJA juhiseid järgides.
2. EVJA esitab oma järelevalve eeskirjade 
kavandid komisjonile ning samal ajal ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Komisjon kiidab järelevalve eeskirjade 
kavandid heaks vastavalt artiklis 7 või 8 
sätestatud menetlusele.
3. Olulised liidu mõõtmega 
finantsasutused määratakse kindlaks 
vastavalt artikli 29 lõikes 1 sätestatud 
menetlusele vastu võetud 
järelevalvenõukogu otsuses. Selliste 
finantsasutuste kindlaksmääramise 
kriteeriumides arvestatakse 
finantsstabiilsuse nõukogu, 
Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga 
sätestatud kriteeriume.
4. EVJA töötab koostöös Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga välja 
teabevormi olulistele asutustele, et tagada 
nende süsteemiriski usaldusväärne 
juhtimine.
5. Liidu mõõtmega finantsasutuste 
kaasvastutuse tagamiseks, Euroopa 
hoiustajate huvide kaitsmiseks ja 
süsteemse finantskriisi korral 
maksumaksjatele tekkivate kulude 
vähendamiseks luuakse Euroopa 
finantskaitsefond (fond). Fond osaleb 
liidu finantsasutuste abistamisel selliste 
probleemide lahendamisel, mis 
tõenäoliselt ohustavad liidu ühtse 
finantsturu stabiilsust. Fondi 
rahastatakse kõnealuste asutuste 
osamaksetest. Iga finantsasutuse osamaks 
arvestatakse head juhtimist stimuleerivate 
kriteeriumide alusel. Kõnealused 
osamaksed asendavad samalaadsetesse 
siseriiklikesse fondidesse tehtavaid 
osamakseid.
6. Kui pankade osamaksetest saadud 
vahenditest kriisi lahendamiseks ei piisa, 
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võib fond suurendada oma vahendeid 
võlakirjade emiteerimise teel. 
Liikmesriigid võivad erandjuhtudel 
hõlbustada fondi võlakirjaemissioone 
tagatiste abil ja tasu eest, mis kajastab 
õigesti eeldatavat riski. Kõnealuste 
tagatiste andmise jaotavad liikmesriigid 
omavahel kooskõlas lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumitega.
7. Kui äärmuslikel erandjuhtudel ja 
süsteemse kriisi tingimustes üks või mitu 
asutust hätta satuvad ning 
olemasolevatest vahenditest ei piisa, 
tegelevad sellest mõjutatud liikmesriigid 
kõnealuse koormusega vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud praegu 
kehtivas, muudetud vastastikuse 
mõistmise memorandumis. Koormuse 
jagamise kokkulepped võivad tugineda 
ühele järgmistest kriteeriumidest või 
nende kombinatsioonile: asutuse hoiused;
asutuse varad (kas bilansilises väärtuses, 
turuväärtuses või riskiga kaalutud 
väärtuses); asutuse tuluvood; või osa 
asutuse maksesüsteemi voogudest.
8. Liidu finantsasutuste jaoks, kes fondis 
osalevad, asendab osalemine fondis 
osalemise praegustes liikmesriikide 
hoiuste tagamise skeemides. Fondi juhib 
EVJA poolt viieks aastaks määratud 
nõukogu. Nõukogu liikmed valitakse 
liikmesriikide asutuste töötajate seast. 
Fondis osalevatest 
finantseerimisasutustest luuakse 
nõuandekogu.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA delegeerib liikmesriikide 
asutustele liidu mõõtmega finantsasutuste 
usaldatavusjärelevalve ülesanded ja 



PE439.146v03-00 40/48 AD\810822ET.doc

ET

kohustused vastavalt artiklile 12 a.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esindab Euroopa Liitu kõikides 
rahvusvahelistes foorumites, kus 
käsitletakse artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate 
asutuste reguleerimise ja järelevalve 
küsimusi. Riikide pädevad asutused 
võivad jätkata osalemist foorumitel, mis 
on seotud riigisiseste küsimustega ja 
asutuste funktsioonide ja pädevusega 
vastavalt liidu õigusele.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks ühenduse
institutsioonide pädevust, võib EVJA luua 
kontakte kolmandate riikide pädevate 
asutustega. Ta võib sõlmida 
halduskokkuleppeid rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide
asutustega.

Ilma et see piiraks liidu institutsioonide ja 
liikmesriikide pädevust, võib EVJA luua 
kontakte ja sõlmida halduskokkuleppeid
järelevalveasutustega, rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide
asutustega.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. Ta esitab 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 

2. EVJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. Ta esitab 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
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korrapäraselt ajakohastatud teavet, mida 
kõnealusel nõukogul on vaja oma 
ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 
esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15].

korrapäraselt ajakohastatud teavet, mida 
kõnealusel nõukogul on vaja oma 
ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 
esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15]. EVJA töötab välja 
asjakohase protokolli konfidentsiaalse 
teabe avalikustamiseks üksikute 
finantseerimisasutuste kohta.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
juhul vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.

1. EVJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole
otseselt olulisel määral vastuolus 
liikmesriikide eelarvepädevusega.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises, 
miks kõnealune otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, ja esitab 
mõjuhinnangu selle kohta, kui suures 
ulatuses on otsus vastuolus tema 
eelarvepädevusega.



PE439.146v03-00 42/48 AD\810822ET.doc

ET

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantsturu osaliste ja asjaomaste turgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast komisjoni korraldatud ja 
juhitud avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantsturu osaliste ja asjaomaste turgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
kolmest kandidaadist koosneva nimekirja. 
Pärast kuulamiste korraldamist valib 
Euroopa Parlament kõnealuste 
kandidaatide seast välja ühe. Sel viisil 
valitud kandidaadi määrab ametisse 
järelevalvenõukogu.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et 
ükski nimekirjas olevatest kandidaatidest 
ei täida piisaval määral esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi, alustatakse avalikku 
valikumenetlust uuesti.
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

välja jäetud

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament võib kutsuda
eesistuja või tema asendusliikme, austades 
täielikult tema sõltumatust, oma pädeva 
komitee ette korrapäraselt esinema ning
selle komitee liikmete küsimustele
vastama.

1. Eesistuja esineb vähemalt kord kvartalis 
Euroopa Parlamendi ees ja vastab selle 
liikmete küsimustele.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võib ka paluda 
eesistujal esitada aruanne oma ülesannete 
täitmise kohta.

2. Eesistuja esitab Euroopa Parlamendile 
aruande oma ülesannete täitmise kohta
Euroopa Parlamendi taotlusel või 
vähemalt 15 päeva enne lõikes 1 
nimetatud esinemist.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantsturu osaliste ja 
asjaomaste turgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast komisjoni 
korraldatud ja juhitud avalikku 
valikumenetlust ning Euroopa Parlamendi 
kinnituse saamist, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantsturu osaliste ja 
asjaomaste turgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
Koosseis

1. EVJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste süsteemist, mis 
tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna.
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
süsteemi kuuluvad:
a) liikmesriikide asutused, nagu on 
täpsustatud käesoleva määruse artikli 1 
lõikes 2, määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] artikli 1 lõikes 2 ja 
määruse (EÜ) nr No …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 1 
lõikes 2; 
b) EVJA; 
c) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus, 
mis on loodud määruse (EÜ) nr 
…/…[Euroopa Kindlustus- ja 
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Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 1 kohaselt; 
d) Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, 
mis on loodud määruse (EÜ) nr 
…/…[Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 1 kohaselt;
(e) Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee, nagu on ette nähtud 
artikliga 40; 
f) komisjon, et täita artiklites 7, 9 ja 10 
osutatud ülesandeid.
3. EVJA teeb artikliga 40 loodud Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee kaudu 
korrapärast ja tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutusega ning Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusega, tagab 
töö valdkonnaülese ühtluse ja jõuab 
finantskonglomeraatide järelevalve ja 
muude valdkonnaüleste küsimuste 
valdkonnas ühistele seisukohtadele.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
IV peatükk– 2. jagu - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE
ÜHISKOMITEE

ÜHISKOMITEE

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EVJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EVJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
ning Euroopa Kindlustus- ja 
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Pangandusjärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse.

Tööandjapensionide Järelevalve Asutusega 
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse ja 
valdkondadevahelise õppimise, eriti 
järgmistes valdkondades:
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaeinvesteerimistooted;
– rahapesu vastased meetmed; ning
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning suhete 
arendamine Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa järelevalveasutuste 
vahel.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EVJA eraldab piisavad vahendid, et 
toetada Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteed haldusküsimustes. See 
hõlmab personali-, haldus-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskulusid.

3. Ühiskomiteel on alaline sekretariaat, 
mille personali annavad lähetuse korras 
kolm Euroopa järelevalveasutust. EVJA 
katab haldus-, infrastruktuuri- ja
tegevuskuludest asjakohase osa.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ainult Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
kuuluvatel järelevalveasutustel on õigus 
teha Euroopa Liidus tegutsevate
finantsasutuste üle järelevalvet.
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Järelevalve

Kui olulise piiriülese 
finantseerimisasutuse tegevus hõlmab eri 
sektoreid, otsustab ühiskomitee, milline 
Euroopa järelevalveasutus tegutseb 
juhtiva pädeva asutusena, ja/või võtab 
vastu siduvaid otsuseid probleemide 
lahendamiseks Euroopa 
järelevalveasutuste vahel.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EVJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik kahjud, mida 
EVJA või selle töötajad oma kohustuste 
täitmisel on tekitanud. Euroopa Kohtu 
pädevusse kuulub kõikide selliste kahjude 
hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine.

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EVJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik põhjendamatud
kahjud, mida EVJA või selle töötajad oma 
kohustuste täitmisel on tekitanud. Euroopa 
Kohtu pädevusse kuulub kõikide selliste 
kahjude hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni aruandes hinnatakse muu 
hulgas järgmist: kuivõrd riikide asutuste 
tavapärane järelevalvepraktika on 
teineteisele lähenenud; 
järelevalvekolleegiumite toimimine; 
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piiriüleste asutuste, eriti liidu mõõtmega 
asutuste järelevalve mehhanism; artikli 
23 toimimine tagatiste ja reguleerivate 
asutustega seoses; järelevalve lähenemine 
liidus kriiside ohjamise ja lahendamise 
valdkonnas ja küsimus, kas 
järelevalvetegevus ja äritegevus tuleks 
ühendada või lahutada. Aruanne peab 
sisaldama ettepanekuid, kuidas EVJA ja 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi rolli edasi arendada, pidades 
silmas integreeritud Euroopa 
järelevalvestruktuuri loomist.
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