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LÜHISELGITUS

2008. aastal Euroopat tabanud majandus- ja finantskriisi ajal – mille tagajärgede käes me 
siiani kannatame – sai täiesti selgeks, et Euroopa tasandil puudub sobiv finantsregulatsioon ja 
turujärelevalve mehhanismid on nõrgad. Komisjon on koostanud Jacques de Larosiere’i 
juhitud ekspertrühma aruande põhjal neli ettepanekut, mille käsitlemise eest parlamendis 
vastutab majandus- ja rahanduskomisjon.
Põhiseaduskomisjon püüab oma arvamuses põhjalikult uurida, kuidas sobitada ettepanekutega 
loodavaid Euroopa järelevalveasutust ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kõige 
paremini institutsionaalsesse süsteemi. Samuti keskendub põhiseaduskomisjon finantsteenuste 
ühtlustatud tehniliste standardite loomisele, et tagada ühelt poolt tegevuse järjepidevus ning 
teiselt poolt hoiustajate, investorite ja tarbijate piisav kaitse Euroopa Liidus. Arvamuses on 
eriti põhjalikult käsitletud suhteid erasektori institutsioonidega, nagu ka suhteid Euroopa 
järelevalveasutuse ja liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. Samuti juhime tähelepanu 
piiriüleste institutsioonide järelevalvega seotud probleemidele.
2008. aasta finantskriis nõuab Euroopa vastust Euroopa probleemidele: tänu Lissaboni 
lepinguga saadud uutele volitustele peab parlament neis asjades otsustavat rolli mängima. 

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 Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega luuakse Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus- ja tööandjapensionid)
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)
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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. 
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

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 
finantseerimisasutuste igapäevast 
järelevalvet riigi tasandil ja jäetakse
piiriüleste kontsernide järelevalve 
teostamise põhiroll 
järelevalvekolleegiumide kanda. Samuti 
aitab see ühtlustada ja ühtsemalt kohaldada 
finantseerimisasutusi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju kogu ühenduses. 
Tuleks luua Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus,
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (Euroopa järelevalveasutused).

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja liidu
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse liidu
mõõtmeta finantseerimisasutuste 
igapäevast järelevalvet riigi tasandil. 
Piiriüleste asutuste üle, millel puudub 
liidu mõõde, peaksid teostama järelevalvet 
järelevalvekolleegiumid. Liidu mõõtmega 
asutuste järelevalve peaks järk-järgult üle 
võtma Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
(edaspidi EKJA). Samuti aitab see 
ühtlustada ja ühtsemalt kohaldada 
finantseerimisasutusi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju kogu liidus. Lisaks 
EKJA-le tuleks luua Euroopa 
järelevalveasutus (pangandus), Euroopa 
järelevalveasutus (väärtpaberiturud) ning
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Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee). 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist.
(Muudatusi asutuste nimetustes 
kohaldatakse 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: 
Ühendkuningriik vs Euroopa Parlament 
ja Euroopa Liidu Nõukogu, et: „mitte 
miski EÜ 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 raammeetmeid.”1. EÜ 
asutamislepingu artikli 95 (nüüd, pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist, Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 114) 
kohaselt võetavad meetmed võivad olla 
direktiivide või määruste kujul. Näiteks 
loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 460/20042 Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet ning määrusega 
luuakse ka EKJA. 
1  2. mai 2006. aasta otsus, 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 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleb ette näha tõhus vahend 
ühtlustatud tehniliste standardite 
kehtestamiseks finantsteenuste valdkonnas, 
et tagada, sealhulgas ühtse eeskirjade 
kogumiku abil võrdsed tingimused ja 
piisav kaitse kindlustusvõtjatele, teistele 
soodustatud isikutele ning tarbijatele kogu 
Euroopas. Kuna EKJA-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, ei arvesta proportsionaalsuse 
põhimõtet või 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.

(13) Tuleb ette näha tõhus vahend 
ühtlustatud tehniliste standardite 
kehtestamiseks finantsteenuste valdkonnas, 
et tagada, sealhulgas ühtse eeskirjade 
kogumiku abil võrdsed tingimused ja 
piisav kaitse kindlustusvõtjatele, teistele 
soodustatud isikutele ning tarbijatele kogu 
liidus. Kuna EKJA-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 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse kohast tehniliste
standardite väljatöötamise korda 

(14) Komisjon peaks kõnealused
standardite kavandid kinnitama, et anda 
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kohaldatakse ilma, et see piiraks 
komisjoni õigust võtta omal algatusel 
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 EKJA, võetakse 
täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi.

neile siduv õigusjõud. Tehniliste
standardite kavandeid muudetakse, kui 
need näiteks ei ole kooskõlas liidu 
õigusega, ei arvesta proportsionaalsuse 
põhimõtet või on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, mis on sätestatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EKJA-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.

(15) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EKJA-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 EKJA kehtestama ja 
levitama parimaid tavasid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust, peaks komisjonil 

(18) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust EKJA kehtestatud 
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olema volitus esitada asjaomasele 
liikmesriigi järelevalveasutusele otsus, et 
tagada ühenduse õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
asutamislepingu artiklit 226.

tähtajaks, peaks EKJA esitama
asjaomasele liikmesriigi 
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 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid ühenduse
tasandil. Seepärast peaks EKJA-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 järelevalveasutused ei 
võta asjakohaseid meetmeid, võib EKJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel.

(20) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või liidu
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid liidu
tasandil. Seepärast peaks EKJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid.
Selle, millal on eriolukord, peaks kindlaks 
määrama Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu. Selleks et tagada tõhusate 
meetmete võtmine eriolukorras, kui 
liikmesriikide järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EKJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse liidu õigust, et sedasi 
vähendada kriisi mõju ja taastada usaldus 
turgudel.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EKJA-l olema õigus 
lahendada nimetatud asutuste vahelisi 
erimeelsusi, kusjuures EKJA sellekohased 
otsused oleksid siduvad. Tuleks ette näha 
lepitusetapp, mille jooksul liikmesriikide 
järelevalveasutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EKJA 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 EKJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust.

(21) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EKJA-l olema õigus 
lahendada nimetatud asutuste vahelisi 
erimeelsusi, kusjuures EKJA sellekohased 
otsused oleksid siduvad. Tuleks ette näha 
lepitusetapp, mille jooksul liikmesriikide 
järelevalveasutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EKJA 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 EKJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse liidu õigust. See 
kehtib ka järelevalvekolleegiumis 
esinevate erimeelsuste kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 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 
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finantseerimisasutuste ja teiselt poolt 
järelevalveasutuste eri tegevusulatusest. 
Finantseerimisasutused tegutsevad 
piirideta turul, järelevalveasutused aga 
kontrollivad iga päev, kas nende 
jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Selle asümmeetria kõrvaldamiseks 
kasutatav koostöömehhanism on 
osutunud selgelt ebapiisavaks. Nii selgub 
ka 2009. aasta märtsis avaldatud Turneri 
aruandest, milles öeldakse, et praegune 
korraldus, milles on ühendatud õigus 
avada filiaale, järelevalve asukohariigis ja 
üksnes riiklik hoiusekindlustus, ei ole 
usaldusväärne alus Euroopa piiriüleste 
jaepankade tulevaseks reguleerimiseks ja 
järelevalveks.1

_____________
1 lk 101.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Selle probleemi lahendamiseks on 
vaid kaks võimalikku teed: 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 
suuremal määral Euroopa integratsiooni. 
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) Riigi tasandi lahendus tähendab, et 
asukohariik peaks keelama kohalikel 
filiaalidel tegutseda, kohustama välismaa 
asutusi tegutsema ainult tütarettevõtjate, 
mitte aga filiaalide kaudu, ning jälgima 
oma riigis tegutsevate pankade kapitali ja 
likviidsust, mis tekitaks suuremat 
protektsionismi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 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 21 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 f) Järelevalvekolleegiumidel peaksid 
olema volitused määrata kindlaks 
järelevalve-eeskirjad, et soodustada liidu 
õiguse sidusat kohaldamist. EKJA-l peaks 
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olema õigus täielikult osaleda 
järelevalvekolleegiumide töös, et 
lihtsustada teabevahetust, edendada 
järelevalvekolleegiumide lähendamist ja 
nende omavahelist järjepidevust liidu 
õiguse kohaldamisel. EKJA-l peaks liidus 
tegutsevate piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalves olema 
juhtroll. EKJA-l peaks ka olema siduv 
vahendajaroll liikmesriikide 
järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamisel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 g) Järelevalvekolleegiumidel peaks 
olema tähtis roll selliste piiriüleste 
finantseerimisasutuste tõhusas, 
tulemuslikus ja järjepidevas järelevalves, 
kellel puudub liidu mõõde, kuid enamikel 
juhtudel esinevad erinevused liikmesriigi 
standardites ja tavades. Põhiliste 
finantseeskirjade lähendamisel ei ole 
mingit väärtust, kui järelevalvetavad 
jäävad killustatuks. Ka Larosière’i 
aruandes on öeldud, et „tuleb vältida eri 
järelevalvetavadest tingitud 
konkurentsimoonutusi ja regulatiivset 
arbitraaži, sest need võivad kahjustada 
finantsstabiilsust – muu hulgas ergutades 
finantstegevuse üleviimist lõdva 
järelevalvega riikidesse. 
Järelevalvesüsteem peab paistma õiglase 
ja tasakaalustatuna”.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalve tuleks usaldada EKJA-le. 
Liikmesriikide järelevalveasutused 
peaksid tegutsema kui EKJA esindajad 
ning peaksid liidu mõõtmega piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalvel kinni 
pidama EKJA juhistest.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) 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 

(23) 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 
järelevalvepädevus 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. 
EKJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EKJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EKJA 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 
kohustus võtta EKJA nimel või teise 
riikliku järelevalveasutuse nimel vastu 
otsuseid teatavates järelevalvealastes 
küsimustes. Delegeerimisel tuleb 
juhinduda põhimõttest, mille kohaselt 
antakse järelevalvepädevus 
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. 
EKJA lihtsustab ja jälgib mis tahes sobival 
viisil delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EKJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EKJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele. EKJA peaks 
tegema kindlaks ja levitama parimaid 
delegeerimist ja delegeerimiskokkuleppeid 
puudutavaid tavasid.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Vastastikused eksperdihinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 

(25) Vastastikused eksperdihinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 
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järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 
edendamisel. Seepärast peaks EKJA 
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 liikmesriikide 
järelevalveasutuste sõltumatuse 
hindamisele.

järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 
edendamisel. Seepärast peaks EKJA 
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 liikmesriikide 
järelevalveasutuste sõltumatuse 
hindamisele. Vastastikuste 
eksperdihindamiste tulemused tuleks 
avalikustada ning kindlaks tuleks teha 
parimad tavad ja need avalikustada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Vajaduse korral peaks EKJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 

(32) EKJA peaks konsulteerima huvitatud 
isikutega tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. EKJA peaks enne niisuguste 
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Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kuhu kuuluksid võrdsel määral
ühenduse kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning 
tööandjapensionifondid (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ning muud kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
teenuseid kasutavad jaekliendid, sealhulgas 
VKEd. Kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu peaks aktiivselt suhtlema 
finantsteenuste valdkonnas komisjoni või
ühenduse õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

tehniliste standardite kavandite, suuniste 
ja soovituste vastuvõtmist tegema 
mõjuhinnangu. Tõhususe tagamiseks 
tuleks luua kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kuhu kuuluksid võrdsel määral liidu
kindlustus- ja edasikindlustusandjad ning 
tööandjapensionifondid (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, teadlaskond, tarbijad ning muud 
kindlustuse, edasikindlustuse ja 
tööandjapensionide teenuseid kasutavad 
jaekliendid, sealhulgas VKEd. Kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu peaks aktiivselt suhtlema 
finantsteenuste valdkonnas komisjoni või
liidu õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Piiramata liikmesriikide 
konkreetseid kohustusi kriisi olukorras, 
on selge, et kui liikmesriik otsustab 
kohaldada kaitseklauslit, tuleb sellest 
Euroopa Parlamenti teavitada üheaegselt 
EKJA, nõukogu ja komisjoniga. Lisaks 
peaks liikmesriik põhjendama, miks ta 
kaitseklauslit kohaldab. EKJA peaks koos 
komisjoniga otsustama, millised peaksid 
olema edasised sammud.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) EKJAt esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib järelevalvenõukogu avaliku 
konkursi raames. EKJA igapäevast 
tegevust juhib tegevdirektor, kes võib 
osaleda järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

(37) EKJAt esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib Euroopa Parlament avaliku 
konkursi raames, mida haldab ja mille 
käigus koostab sobivaimate kandidaatide 
nimekirja komisjon. EKJA igapäevast
tegevust juhib tegevdirektor, kes võib 
osaleda järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) 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 Pangandusjärelevalve 
Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse
pädevusvaldkonda kuuluvad õigusaktid 
võtma samaaegselt vastu ka asjaomased 
Euroopa järelevalveasutused.

(38) Selleks et tagada Euroopa 
järelevalveasutuste tegevuse 
valdkonnaülene kooskõla, peaksid 
kõnealused järelevalveasutused tegema 
tihedat koostööd ühiskomitee kaudu ja 
jõudma võimaluse korral ühistele 
seisukohtadele. Ühiskomitee peaks 
kooskõlastama kolme Euroopa 
järelevalveasutuse tegevust 
finantskonglomeraatide valdkonnas. 
Vajaduse korral peaksid Euroopa 
järelevalveasutuse (pangandus) ning 
Euroopa järelevalveasutuse 
(väärtpaberiturud) pädevusvaldkonda 
kuuluvad õigusaktid võtma samaaegselt 
vastu ka asjaomased Euroopa 
järelevalveasutused. Ühiskomiteed peaksid 
juhatama 12kuulise rotatsiooni 
põhimõttel kolme Euroopa 
järelevalveasutuse eesistujad. 
Ühiskomitee eesistuja peaks olema 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
ase-eesistuja. Ühiskomiteel peaks olema 
püsisekretariaat, mille töötajad on 
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lähetatud kolmest Euroopa 
järelevalveasutusest, et võimaldada 
mitteametlikku teabevahetust ja ühise 
kultuurilise lähenemise väljakujunemist 
kolmes Euroopa järelevalveasutuses. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
64/225/EMÜ, direktiiv 73/239/EMÜ, 
direktiiv 73/240/EMÜ, direktiiv 
76/580/EMÜ, direktiiv 78/473/EMÜ, 
direktiiv 84/641/EMÜ, direktiiv 
87/344/EMÜ, direktiiv 88/357/EMÜ, 
direktiiv 92/49/EMÜ, direktiiv 98/78/EÜ, 
direktiiv 2001/17/EÜ, direktiiv 
2002/83/EÜ, direktiiv 2002/92/EÜ, 
direktiiv 2003/41/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2005/68/EÜ, 
direktiiv 2007/44/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ, 
sealhulgas kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning mis tahes 
hilisemad ühenduse õigusaktid, millega 
seatakse EKJA-le täiendavad ülesanded.

2. Kõnealune asutus tegutseb käesoleva 
määruse ja järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 
64/225/EMÜ, direktiiv 73/239/EMÜ, 
direktiiv 73/240/EMÜ, direktiiv 
76/580/EMÜ, direktiiv 78/473/EMÜ, 
direktiiv 84/641/EMÜ, direktiiv 
87/344/EMÜ, direktiiv 88/357/EMÜ, 
direktiiv 92/49/EMÜ, direktiiv 98/78/EÜ, 
direktiiv 2001/17/EÜ, direktiiv 
2002/83/EÜ, direktiiv 2002/92/EÜ, 
direktiiv 2003/41/EÜ, direktiiv
2002/87/EÜ, direktiiv 2005/68/EÜ, 
direktiiv 2007/44/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ, 
sealhulgas kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning mis tahes 
hilisemad liidu õigusaktid, millega 
seatakse EKJA-le täiendavad ülesanded.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
teeb käesoleva määruse artikli 21 kohaselt 
koostööd Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga.

välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem

1. EKJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist, 
mis tegutseb järelevalvajate integreeritud 
võrgustikuna, mis koondab kõik liidu ja 
liikmesriikide asutused, kelle pädevuses 
on käesolevas määruses ja sellega 
seonduvates liidu eeskirjades sätestatud 
finantsjärelevalve. Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
põhieesmärk on tagada tugev ja järjepidev 
liidu järelevalve finantseerimisasutuste 
üle, et tagada usaldus finantssüsteemi 
vastu, toetada liidu jätkusuutlikku kasvu 
ning täita ettevõtete ja kodanike vajadusi.
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi kuuluvad:
a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, mis on loodud määrusega (EÜ) 
nr …/… [ESRB];
b) Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr…/… [ESMA];
c) Euroopa järelevalveasutus 
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(pangandus), mis on loodud määrusega 
(EÜ) nr …/…[EBA];
d) EKJA;
e) Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee (JCESA), nagu on ette 
nähtud artikliga 40;
f) liikmesriikide ametiasutused, mida on 
nimetatud määruse (EÜ) nr …/…  
[ESMA], määruse (EÜ) nr …/2009 
[EIOPA] ja määruse (EÜ) nr …/… 
[EBA] artikli 1 lõikes 2;
g) komisjon, et täita artiklites 7 ja 9 
osutatud ülesandeid.
3. Kõik Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemis 
osalejad teevad omavahel Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 
lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt 
usalduslikku koostööd täieliku 
vastastikuse austamise vaimus. 
4. Kõigile finantseerimisasutustele 
kehtivad liidu õiguse siduvad õigusaktid 
ning kõigi asutuste üle teostavad 
järelevalvet pädevad asutused, kes 
osalevad Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemis. 
5. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem ei takista pädevatel asutustel 
teostada riiklikku järelevalvet vastavalt 
liidu õigusaktidele ja kooskõlas 
rahvusvaheliste pangandusjärelevalve 
usaldatavuspõhimõtetega.
6. Üksnes nendel järelevalveasutustel, mis 
kuuluvad Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, on 
õigus teostada järelevalvet liidus 
tegutsevate finantseerimisasutuste üle.
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Muudatusettepanek 31

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 liikmesriikide 
järelevalveasutuste 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 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahelisi 
erimeelsusi, tagades liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste tulemusliku ja 
järjepideva järelevalve ning
järelevalvekolleegiumide ühtse toimimise
ning võttes muu hulgas meetmeid 
eriolukordades;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. EKJA esitab standardite 
kavandid komisonile kinnitamiseks.

1. EKJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et viimistleda, ajakohastada 
ja muuta elemente, mis ei ole artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide suhtes 
olulised. Tehnilised standardid ei kujuta 
endast strateegilisi otsuseid ning nende 
sisu on piiratud õigusaktidega, millel nad 
põhinevad. 
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Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EKJA peab tehniliste standardite 
kavandite küsimuses konsultatsioone 
üldsusega ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu enne nende 
vastuvõtmist. EKJA küsib kindlustus- ja 
tööandjapensionide sidusrühmade kogu 
arvamust või nõuannet.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 35

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 
see on ühenduse huvides.

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast tehniliste standardite kavandite 
kättesaamist, kas need kinnitada, tagasi 
lükata või muuta. Komisjon võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada ühe 
kuu võrra. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu oma otsusest,
esitades põhjendused. 
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Muudatusettepanek 36

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 EKJA-
le. 

välja jäetud

Muudatusettepanek 37

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 vastavalt artiklitele 7 a kuni 7 d 
määruse või otsuse vormis.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Delegeeritud volituste rakendamine 
tehniliste standardite vastuvõtmiseks

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Tehniliste standardite vastuvõtmise 

delegeerimise 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 volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teavitada teist institutsiooni ja komisjoni 
mõistliku aja jooksul enne lõppotsuse 
tegemist, nimetades tehnilise standardi, 
mida ta soovib tagasi võtta, ja esitades 
tagasivõtmise võimalikud põhjused.
3. Tagasivõtmise otsuses peavad olema 
nimetatud tagasivõtmise põhjused ning 
sellega 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 40

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 see Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub selles sätestatud 
kuupäeval. 
Enne selle tähtaja möödumist ning 
erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu komisjonile teatada, et 
nad ei kavatse tehnilise standardi suhtes 
vastuväiteid esitada. Sellistel juhtudel 
avaldatakse tehniline standard Euroopa 
Liidu Teatajas ja see jõustub selles 
sätestatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab tehnilise standardi suhtes 
vastuväiteid, tehniline standard ei jõustu. 
Institutsioon, kes tehnilise standardi 
suhtes vastuväiteid esitab, peab neid ka 
põhjendama.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 d
Tehniliste standardite heakskiitmata 

jätmine või muutmine
1. Kui komisjon tehnilist standardit heaks 
ei kiida või seda muudab, teavitab ta 
sellest EKJAt, Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu ning esitab põhjendused. 
2. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
kutsuda ühe kuu jooksul vastutava 
voliniku ja EKJA eesistuja ad hoc 
koosolekule, et nad saaksid esitada oma 
eriarvamused. 

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA korraldab suuniste ja soovituste üle 
avalikke konsulteerimisi üldsusega ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu. EKJA küsib kindlustus- ja 
tööandjapensionide sidusrühmade kogu 
arvamust või nõuannet.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide järelevalveasutused 
võtavad mis tahes meetmeid, et 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi järgida. 

Iga liikmesriigi järelevalveasutus otsustab 
kahe kuu jooksul alates suunise või 
soovituse andmisest, kas ta kavatseb seda 
suunist või soovitust järgida. Kui ta 
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kavatseb neid mitte järgida, teavitab ta 
sellest EKJA-t ning nimetab põhjused. 
EKJA avaldab need põhjused.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA teavitab artikli 32 lõikes 6 osutatud 
tema tegevust käsitlevas aruandes 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja 
komisjoni tema poolt antud suunistest ja 
soovitustest ning sellest, milline 
liikmesriigi asutus ei ole neid järginud, 
ning kirjeldab, kuidas EKJA kavatseb 
tagada, et nad tema soovitusi ja suuniseid 
edaspidi järgivad.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi järelevalveasutus 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi ei 
kohalda, põhjendab ta seda EKJA-le.

välja jäetud

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantseerimisasutus täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EKJA rakendada käesoleva 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, sealhulgas 
vastavalt artiklile 7 kehtestatud tehnilisi 
standardeid, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 



PE439.145v04-00 28/48 AD\814589ET.doc

ET

artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EKJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKJA võib ühe või mitme liikmesriigi 
järelevalveasutuse või komisjoni taotlusel 
või omal algatusel pärast asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse teavitamist 
uurida ühenduse õiguse võimalikku 
ebaõiget kohaldamist.

2. EKJA võib ühe või mitme liikmesriigi 
järelevalveasutuse, Euroopa Parlamendi, 
nõukogu, komisjoni või kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
taotlusel või omal algatusel pärast 
asjaomase liikmesriigi järelevalveasutuse 
teavitamist uurida liidu õiguse võimalikku 
ebaõiget kohaldamist.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud ühenduse õiguse järgimist ühe 
kuu jooksul alates EKJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EKJA
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
teha otsuse, mille kohaselt nõutakse 
liikmesriigi järelevalveasutuselt ühenduse
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud liidu õiguse järgimist lõike 3  
teises lõigus sätestatud 10 tööpäeva
jooksul, teeb EKJA otsuse, mille kohaselt 
nõutakse liikmesriigi järelevalveasutuselt
liidu õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist. 
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Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb sellise otsuse hiljemalt
kolme kuu jooksul alates soovituse 
vastuvõtmisest. Komisjon võib kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra.

EKJA teeb sellise otsuse hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates soovituse vastuvõtmisest.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EKJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA ja liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe.

Liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad EKJA-le kogu vajaliku teabe.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse 
rakendamiseks.

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta EKJA otsuse 
rakendamiseks.
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Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt
komisjoni vastuvõetud otsusega.

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastuvõetud otsusega.
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Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 56

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 EKJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EKJA-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 
EKJA, nõukogu, Euroopa Parlamendi või 
komisjoni taotlusel teha hoiatuse, milles 
kuulutatakse välja eriolukorra olemasolu, 
et EKJA saaks ilma edasiste nõueteta 
võtta vastu lõikes 3 osutatud üksikotsused.

Muudatusettepanek 57

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 EKJA-t.
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1
kohase otsuse, võib EKJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad
liikmesriikide järelevalveasutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

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

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul, võtab EKJA, ilma et 
see piiraks asutamislepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide asjakohaste nõuete 
kohaseid finantseerimisasutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, mida 
on vaja ühenduse õigusaktides sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.



AD\814589ET.doc 33/48 PE439.145v04-00

ET

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EKJA nimetab artikli 32 lõikes 6 
osutatud aruandes riikide asutustele ja 
finantseerimisasutustele adresseeritud 
lõike 3 ja 4 kohased üksikotsused.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelist koostööd, 
koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võtab EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse taotlusel
juhtpositsiooni, et aidata
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lõikes 2 osutatud korras. järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele
lõigetes 2 ja 4 osutatud korras.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EKJA kehtestab liikmesriikide 
järelevalveasutuste 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 EKJA vahendajana.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele,
võib EKJA 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 liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele,
teeb EKJA artikli 29 lõike 1 teises lõigus 
sätestatud korras asjaomaste 
liikmesriikide järelevalveasutuste jaoks 
vaidluse lahendamiseks siduva otsuse, 
mille kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid, et tagada 
kooskõla liidu õigusega.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
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järgi EKJA vastu võetud otsust ja seetõttu 
ei suuda tagada, et finantseerimisasutus 
täidaks artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega tema suhtes vahetult 
kohaldatavaid nõudeid, võib EKJA, ilma et 
see piiraks asutamislepingu artikli 226
kohaseid komisjoni volitusi, võtta vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

järgi EKJA vastu võetud otsust ja seetõttu 
ei suuda tagada, et finantseerimisasutus 
täidaks artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega tema suhtes vahetult 
kohaldatavaid nõudeid, võtab EKJA, ilma 
et see piiraks asutamislepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Muudatusettepanek 66

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 
muu otsuse, kohaldatakse lõike 4 kohaselt 
vastu võetud otsuseid.
Meetmed, mida liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab seoses lõike 3 või 
4 kohase otsuse asjaoludega, peavad 
olema kooskõlas kõnealuste otsustega.

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EKJA toob artikli 32 lõikes 6 osutatud 
aruandes välja liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelised 
erimeelsused, saavutatud kokkulepped ja 
erimeelsuste lahendamiseks tehtud otsuse.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Liikmesriikide eri sektorite 

järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine

Ühiskomitee lahendab vastavalt artiklis 
11 sätestatud korrale erimeelsusi, mis 
võivad tekkida artikli 42 kohaselt 
tegutsevate liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EKJA aitab edendada ja jälgida
järelevalvekolleegiumide tõhusat, 
tulemuslikku ja järjepidevat toimimist ning 
edendab liidu õigusaktide ühtset 
kohaldamist kõigis kolleegiumides.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral osaleb EKJA 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EKJAt 
liikmesriigi järelevalveasutusena 
asjakohase õigusakti tähenduses ja EKJA 
taotluse korral esitatakse talle kogu 
asjakohane teave, mida jagatakse kõigi 
järelevalvekolleegiumi liikmete vahel.

2. Vajaduse korral osaleb EKJA 
järelevalvekolleegiumides. Sellise 
osalemise korral käsitatakse EKJAt 
liikmesriigi järelevalveasutusena 
asjakohase õigusakti tähenduses ja EKJA 
taotluse korral esitatakse talle kogu 
asjakohane teave, mida jagatakse kõigi 
järelevalvekolleegiumi liikmete vahel.
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Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EKJA 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 72

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 EKJA-le õigus teha 
järelevalvealaseid otsuseid, mida 
kohaldatakse vahetult asjaomase asutuse 
suhtes.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liidu mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
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1. Riiklikud asutused teostavad liidu 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalvet, olles EKJA 
esindajad ja järgides selle antud juhiseid 
eesmärgiga tagada, et kogu liidus 
kohaldatakse samu järelevalve-eeskirju. 
2. EKJA esitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi komisjonile ning samal ajal ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Komisjon kinnitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi vastavalt artiklis 7 või 8 
sätestatud korrale. 
3. Artikli 29 lõikes 1 sätestatud korra 
kohaselt tehtud järelevalvenõukogu 
otsuses tuleb määrata liidu mõõtmega 
olulised kindlustusasutused. Selliste 
finantseerimisasutuste kindlakstegemise 
kriteeriumides tuleb arvestada 
finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu, 
Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga 
kehtestatud kriteeriumidega.
4. EKJA koostöös Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga töötab välja oluliste 
kindlustusasutuste teabemalli, et tagada 
nende süsteemse riski usaldusväärne 
haldamine. 
5. Selleks et tagada liidu mõõtmega 
kindlustusasutuste kaasvastutus, et kaitsta 
Euroopa kindlustusvõtjate ja soodustatud 
isikute huve liidus ning vähendada 
süsteemse finantskriisi kulusid 
maksumaksjatele, luuakse Euroopa 
kindlustuse tagamise skeem (skeem).
Skeemil on ka roll liidu  
finantseerimisasutuste abistamises 
raskustest ülesaamisel, kui niisugused 
raskused võivad tõenäoliselt ohustada 
liidu ühtse finantsturu finantsstabiilsust.
Skeemi rahastatakse kõnealuste 
finantseerimisasutuste osamaksudest.
Need osamaksud asendavad sarnaste 
riiklike kindlustuse tagamise skeemide 
raames tehtavaid osamakse.
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6. Kui kindlusandjate osamaksudest pärit 
akumuleerunud vahendid ei ole kriisi 
lahendamiseks piisavad, võib skeemi 
ressursse suurendada võlakirjade 
emiteerimise abil. Liikmesriigid võivad 
erandjuhtudel toetada võlakirjade 
emiteerimist skeemi raames tagatiste abil 
ning tasu eest, mis kajastab asjakohaselt 
oletatavat riski. Liikmesriigid jagavad 
nimetatud tagatisi vastavalt lõikes 7 
sätestatud kriteeriumidele.
7. Kui äärmuslikel erandjuhtudel ja 
süsteemse kriisiga seoses on üks asutus 
või mitu asutust oma tegevuses 
ebaõnnestunud ning olemasolevad 
vahendid ei ole piisavad, tegelevad sellest 
mõjutatud liikmesriigid kõnealuse 
koormusega vastavalt muudetud kehtivas 
vastastikuse mõistmise memorandumis 
kehtestatud põhimõtetele.
8. Skeemi liikmeks olemine asendab 
olemasolevate siseriiklike kindlustuse 
tagamise skeemide liikmeks olemist selles 
osalevate liidu finantseerimisasutuste 
puhul. Skeemi juhib nõukogu, mille 
nimetab viieks aastaks ametisse EKJA.
Nõukogu liikmed valitakse riiklike 
asutuste töötajate hulgast. Luuakse ka 
nõuandekogu, mis koosneb skeemis 
osalevatest kindlustusasutustest.

Muudatusettepanek 74

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EKJA delegeerib liikmesriikide 
asutustele artiklis 12 a osutatud liidu 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalve ülesanded ja 
vastutuse.
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Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA esindab Euroopa Liitu kõikides 
rahvusvahelistes foorumites, kus 
käsitletakse artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate 
asutuste reguleerimise ja järelevalve 
küsimusi.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EKJA loob kontakte kolmandate riikide 
järelevalveasutustega. Ta võib sõlmida 
halduskokkuleppeid rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja kolmandate riikide 
asutustega.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EKJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. Ta esitab 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
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 
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viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15].

viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15]. EKJA töötab välja 
asjakohase protokolli konfidentsiaalse 
teabe avalikustamiseks üksikute 
finantseerimisasutuste kohta.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

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

Muudatusettepanek 79

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 teatises 
mõjuhinnangu selle kohta, kui suures 
ulatuses on otsus vastuolus tema 
eelarvepädevusega.

Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast komisjoni korraldatud ja 
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arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

juhitud avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et 
ükski esialgse nimekirja kandidaatidest ei 
täida piisaval määral esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi, alustatakse avalikku 
valikumenetlust uuesti.

Muudatusettepanek 83

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 84

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 85

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. Vähemalt 15 päeva enne lõikes 1 
nimetatud esinemist esitab eesistuja
Euroopa Parlamendi taotlusel 
parlamendile aruande oma ülesannete 
täitmise kohta.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude 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 finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
Koosseis

1. EKJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste süsteemist, mis 
tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna.
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste
süsteemi kuuluvad:
a) liikmesriikide ametiasutused, nagu on 
täpsustatud käesoleva määruse artikli 1 
lõikes 2, määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 1 
lõikes 2 ja määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus] artikli 1 lõikes 2; 
b) EKJA;
c) Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, 
mis on loodud määruse (EÜ) nr 
…/…[Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 1 kohaselt; 
d) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus, mis on loodud määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve 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. EKJA teeb artikli 40 kohase Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee kaudu 
korrapärast ja tihedat koostööd Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusega ning 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega, tagab töö valdkonnaülese 
ühtluse ja jõuab finantskonglomeraatide 
järelevalve ja muude valdkonnaüleste 
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küsimuste valdkonnas ühistele 
seisukohtadele.

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE
ÜHISKOMITEE

ÜHISKOMITEE

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EKJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse ja 
teadmiste omandamise, eelkõige 
järgmistel teemadel: 
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– finantsstabiilsuse mikrotasandi 
usaldatavusanalüüsid;
– jaeinvesteerimistooted;
– rahapesuvastased meetmed ja
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning suhete 
arendamine Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa järelevalveasutuste 
vahel. 
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Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Ühiskomiteel on püsisekretariaat, mille 
töötajad on lähetatud kolmest Euroopa 
järelevalveasutusest. EKJA katab õiglase 
osa haldus-, infrastruktuuri- ja 
tegevuskuludest.

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Üksnes nendel järelevalveasutustel, 
mis kuuluvad Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, on 
õigus teostada järelevalvet liidus 
tegutsevate finantseerimisasutuste üle.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 a
Järelevalve

Kui olulise piiriülese 
finantseerimisasutuse tegevus hõlmab 
erinevaid sektoreid, otsustab ühiskomitee, 
milline Euroopa järelevalveasutus 
tegutseb juhtiva pädeva asutusena, ja/või 
võtab vastu siduvad otsused probleemide 
lahendamiseks Euroopa 
järelevalveasutuste vahel.
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Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni aruandes hinnatakse muu 
hulgas järgmist: riiklikes asutustes 
saavutatud järelevalvestandardite 
lähenemise aste; järelevalvekolleegiumide 
toimimine; piiriüleste asutuste 
järelevalvemehhanism, eriti liidu 
mõõtmega asutuste korral; artikli 23 
toimimine tagatiste ja järelevalve osas; 
järelevalve lähenemine liidus kriiside 
haldamise ja lahendamise valdkonnas 
ning küsimus, kas usaldatavusega seotud 
tegevus ja äritegevus peaksid olema 
ühendatud või eraldatud. Aruanne 
sisaldab ettepanekuid selle kohta, kuidas 
arendada EKJA ja Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli 
edasi eesmärgiga luua integreeritud 
Euroopa järelevalvestruktuur.
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