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Muudatusettepanek 151
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus

millega luuakse Euroopa järelevalveasutus
kindlustus- ja tööandjapensionidele

Or. en

Muudatusettepanek 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepinguga kohandamine.
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Muudatusettepanek 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 ühenduse 
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse liidu 
mõõtmeta finantseerimisasutuste 
igapäevast järelevalvet riigi tasandil.
Järelevalvekolleegiumid peaksid teostama 
järelevalvet piiriüleste 
finantseerimisasutuste üle, millel puudub 
liidu mõõde. Euroopa järelevalveasutus 
peaks järkjärgult üle võtma liidu 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
järelevalve. Samuti aitab see ühtlustada ja 
ühtsemalt kohaldada finantseerimisasutusi 
ja finantsturgusid käsitlevaid eeskirju kogu 
liidus. Tuleks luua Euroopa
järelevalveasutus (kindlustus- ja
tööandjapensionid), Euroopa
järelevalveasutus (pangandus), Euroopa 
järelevalveasutus (väärtpaberiturud) ning 
Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee). 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
peaks moodustama Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi osa.

Or. en

Selgitus

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem peab kohanema finantseerimisasutuste erineva 
olemusega.
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Muudatusettepanek 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
(edaspidi „EKJA”) peaks aitama 
parandada siseturu toimimist, tagades 
sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 
võttes arvesse kõigi liikmesriikide 
erinevaid huve, et kaitsta kindlustusvõtjaid 
ja teisi soodustatud isikuid, tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine ning 
finantssüsteemi stabiilsus ja tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, et 
sellest saaks kasu kogu majandus, 
sealhulgas finantseerimisasutused ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad. 
Kõnealuste ülesannete täitmiseks peaks 
EKJA olema ühenduse asutus, millel on 
juriidilise isiku staatus ning mis on 
õiguslikult, halduslikult ja rahanduslikult 
iseseisev.

(9) Järelevalveasutus peaks aitama 
parandada siseturu toimimist, tagades 
sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 
võttes arvesse kõigi liikmesriikide 
erinevaid huve, et vältida regulatiivset 
arbitraaži ja tagada kõigile võrdsed 
võimalused, et kaitsta kindlustusvõtjaid ja 
teisi soodustatud isikuid, tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine ning 
finantssüsteemi stabiilsus, edendada
järelevalvealast lähenemist ja tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, 
võttes samal ajal arvesse vajadust 
suurendada konkurentsi ja innovatsiooni 
siseturul ning tagada konkurentsivõime 
maailmaturul, et sellest saaks kasu kogu 
majandus, sealhulgas 
finantseerimisasutused ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad. 
Kõnealuste ülesannete täitmiseks peaks 
EKJA olema liidu asutus, millel on 
juriidilise isiku staatus ning mis on 
õiguslikult, halduslikult ja rahanduslikult 
iseseisev.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Kohus otsustas kohtuasjas 
C-217/04 (Ühendkuningriik v. Euroopa 
Parlament ja nõukogu) järgmist: „ 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. Nõnda võib kõnealuse 
seadusandja hinnangul osutuda 
vajalikuks luua ühenduse asutus, 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”. Asutamislepingu artikli 
95 (nüüd Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 114) alusel võib võtta 
meetmed direktiivide või määrustega. 
Näiteks loodi 10. märtsi 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 460/2004 Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet ning 
järelevalveasutus luuakse samuti määruse 
alusel; 
1 2. mai 2006. aasta otsus, lõige 44.
2 ELT L 77, 13.3.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kohtupraktikas viidati meetmetele, mida võtavad ELi institutsioonid või ühenduse asutused.
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Muudatusettepanek 156
Sari Essayah

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 
Euroopas. 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. 
Kõnealused standardid ei tohi olla 
vastuolus ühegi liikmesriigi 
õigusaktidega, kuna asjaomased 
õigusaktid viitavad poliitilise valiku 
olemasolule. Komisjon peaks kinnitama 
kõnealused standardite kavandid vastavalt 
liidu õigusele, et anda neile siduv 
õigusjõud. Tehniliste standardite kavandid 
peab selgete ja läbipaistvate põhimõtete 
alusel vastu võtma või tagasi lükkama 
komisjon. Tehniliste standardite kavandid 
lükatakse tagasi, kui need näiteks ei ole 
kooskõlas liidu õigusega, ei arvesta 
proportsionaalsuse põhimõtet või on 
vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas liidu õigustikus. 
Kõnealuste standardite sujuvama ja 
kiirema vastuvõtmise tagamiseks tuleks 
kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon 
peab tegema vastuvõtmist käsitleva otsuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva määruse kohast tehniliste 
standardite väljatöötamise korda 
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. 

(14) Komisjon peaks kõnealused tehniliste 
standardite kavandid kinnitama, et anda 
neile siduv õigusjõud. Ta võib neid 
muuta, kui need näiteks ei ole kooskõlas 
liidu õigusega, ei järgi proportsionaalsuse 
põhimõtet või on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on sätestatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab otsustama 
nende kinnitamise. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni otsust tehnilised standardid kinnitada, et muuta need õiguslikult siduvaks, tuleks 
piirata selliselt, et järelevalveasutusel oleks põhiline roll. Komisjon ei pruugi tehnilisi 
standardeid igal üksikul juhul kinnitada.

Muudatusettepanek 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 

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

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 standardite reguleerimisalast 
välja jäävates valdkondades peaks EKJA 
kehtestama ja levitama parimaid tavasid.

Or. en

Selgitus

Üldist suunda näitavad soovitused peaksid olema turuosalistele ja avalikkusele teada, et 
muuta need võimalikult suures ulatuses siduvaks.

Muudatusettepanek 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust EKJA poolt seatud 
tähtajaks, peaks EKJA esitama
asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele viivitamatult otsuse, 
et tagada ELi õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja 
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit
258. 

Or. en

Selgitus

Lissaboni lepinguga kohandamine.
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Muudatusettepanek 160
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust, peaks komisjonil 
olema volitus esitada asjaomasele 
liikmesriigi järelevalveasutusele ametlik 
arvamus, et tagada Euroopa Liidu õiguse 
järgimine, pidades silmas, et kõnealuse 
otsuse õigusjõule saab tugineda 
liikmesriikide kohtutes ja ametiasutustes 
ning sel puhul kohaldada Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 258.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Sari Essayah

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 

välja jäetud
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finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Diogo Feio

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 Euroopa 
Liidu finantssüsteemi stabiilsust 
ähvardavate ohtude korral tuleb viivitamata 
ja kooskõlastatult võtta meetmeid Euroopa 
Liidu tasandil. Seepärast peaks EKJA-l 
olema õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Pidades meeles kõnealuse küsimuse 
tundlikku olemust, peaks eriolukorra
kindlaks tegemise õigus jääma nõukogule, 
kes konsulteerib enne nõuetekohaselt 
komisjoniga, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga, ning vastavalt 
vajadusele Euroopa 
järelevalveasutustega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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. 
Eriolukorra peaks kindlaks tegema 
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. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teostab järelevalvet makromajanduse üle ning on 
seega kõige sobivam asutus eriolukorra kindlaks tegemiseks.
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Muudatusettepanek 164
Kay Swinburne

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. 
Kuna eriolukorra kindlaks tegemisega 
kaasneb märkimisväärne otsustusvabadus, 
peaks selline õigus jääma nõukogule. 
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. 

Or. en

Muudatusettepanek 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 

(21) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EKJA-l olema õigus 
lahendada nimetatud asutuste vahelisi 
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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. 

erimeelsusi, kusjuures EKJA sellekohased 
otsused oleksid siduvad. Tuleks ette näha 
lepitusetapp, mille jooksul liikmesriikide 
järelevalveasutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EKJA sellekohane pädevus 
tuleks määratleda artikli 1 lõikes 2 
viidatud valdkondlikes õigusaktides. 
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. 

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatusettepanek tuleneb artikli 11 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekust, 
mis käsitleb nö. siduvate vahendusmehhanismide ulatust. Käesolevas resolutsiooni projektis 
tuleb sätestada vaid EKJA volitused siduvate vahendusmehhanismide ja menetluse 
kehtestamise osas. Siduvate vahendusmehhanismide ulatus tuleb aga sätestada valdkondlikes 
õigusaktides igal üksikul juhul eraldi.

Muudatusettepanek 166
Kay Swinburne

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 

(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 
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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. 

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. Juhul 
kui asjaomaste ELi õigusaktidega 
nähakse ette liikmesriikide otsustusõigus, 
ei saa EKJA võetud otsused asendada 
kõnealuse õiguse kasutamist kooskõlas 
liidu õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 

(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 
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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. 

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 
hõlmab ka järelevalvekolleegiumide 
omavahelisi erimeelsusi.

Or. en

Selgitus

Järelevalvekolleegiumide omavaheliste erimeelsuste lahendamine.

Muudatusettepanek 168
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. Ühtlasi kutsuti 2. aprillil 2009. 
aastal Londonis toimunud G-20 
rühmituse juhtide tippkohtumisel vastu 
võetud finantssüsteemi tugevdamise 
deklaratsioonis üles seadma suuniseid 
järelevalvekolleegiumidele ning toetama 
nende loomist ja toimimist ning nendes 
osalemist, sealhulgas süsteemselt kõige 
tähtsamate piiriüleste ettevõtete jätkuva 
tuvastamise kaudu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kriis on toonud ilmsiks olulised 
vead praeguses lähenemisviisis piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalvele, 
eelkõige suurimate ja kõige keerukamate 
asutuste pankrot, mis võib kogu süsteemi 
kahjustada. Kõnealused vead tulenevad 
ühelt poolt finantseerimisasutuste 
erinevatest tegevusvaldkondadest ning 
teiselt poolt järelevalveasutustest. 
Finantseerimisasutused tegutsevad 
piirideta turul, samas kui 
järelevalveasutuste jurisdiktsioon piirneb 
riigipiiridega.

Or. en

Selgitus

Kriis on toonud ilmsiks olulised vead praeguses piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelevalves, eelkõige niinimetatud suurte ja keerukate asutuste puhul (nö. läbikukkumiseks 
liiga suured).

Muudatusettepanek 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Kõnealuse ebakõla lahendamiseks 
kasutatud koostöömehhanism on 
ilmselgelt osutunud ebapiisavaks. Nagu 
2009. aasta märtsis avaldatud Turneri 
ülevaates märgitakse, nõuavad kindlamad 
meetmed kas suuremaid riiklikke volitusi, 
mis tähendab vähem avatud siseturgu, või 
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ulatuslikumat Euroopa integratsiooni. 

Or. en

Selgitus

Kuni praeguseni kasutusel olnud koostöömehhanismid ei ole olnud suurte ja keerukate 
finantseerimisasutuste kokkukukkumise vältimiseks piisavad, mis seab ohtu kogu 
finantssüsteemi stabiilsuse.

Muudatusettepanek 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Liidu tasemel lahendus nõuab 
järelevalvekolleegiumide tugevdamist 
piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelevalves ning liidu mõõtmega asutuste 
üleste järelevalvealaste volituste 
järkjärgulist üleminekut liidu 
järelevalveasutusele. Liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste hulka kuuluvad nii 
piiriüleselt tegutsevad kui ka riigi piirides 
tegutsevad asutused, juhul kui nende 
pankrot ähvardab liidu ühtse finantsturu 
stabiilsust. 

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandil lahendus nõuab tugevamaid järelevalvekolleegiume ja Euroopa 
järelevalveasutust, mis on volitatud teostama järelevalvet ELi mõõtmega asutuste üle. Nagu 
2009. aasta Turneri ülevaates (lk 37) kirjutatakse, nõuab kõnealune ühtne lähenemisviis 
Euroopa koostöö paremat reguleerimist, järelevalvet ja hoiuste kindlustamist.
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Muudatusettepanek 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 d) Riigisisene lahendus eeldab 
suuremate volituste andmist 
asukohariigile muudes liikmesriikides 
asuvate ettevõtete tütarettevõtete 
reguleerimisel ja järelevalves.

Or. en

Selgitus

Kriisi õppetunnid näitavad, et praegused eeskirjad ja meetmed ei ole edasiseks sobilikud ning 
vaja on muutusi kas suurema Euroopa tasandil koostöö suunas või riigi tasandil lahenduse 
suunas, mis eeldab asukohariigi järelevalveasutustele suuremate volituste andmist. 

Muudatusettepanek 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 e) Järelevalvekolleegiumidel peaks 
olema liidu õiguse ühtse kohaldamise 
edendamiseks järelevalvealaste eeskirjade 
määratlemise pädevus. EKJA-l peaks 
olema õigus osaleda 
järelevalvekolleegiumide töös, et 
lihtsustada teabevahetust ning edendada 
järelevalvekolleegiumide lähenemist ja 
nende tegutsemise järjepidevust liidu 
õiguse kohaldamisel. EKJA peaks juhtima 
liidus piiriüleselt tegutsevate 
finantseerimisasutuste järelevalvet. 
EKJA-l peaks ühtlasi olema siduv 
vahendajaroll riikide järelevalveasutuste 
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vaheliste konfliktide lahendamisel.

Or. en

Selgitus

EKJA-le riikide järelevalveasutuste vaheliste konfliktide lahendamisel juhtrolli andmiseks 
järelevalvekolleegiumide hulgas.

Muudatusettepanek 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 f) Järelevalvekolleegiumid peaksid 
täitma olulist rolli tõhusa, tulemusliku ja 
järjepideva järelevalve teostamisel 
piiriüleselt tegutsevate 
finantseerimisasutuste üle, millel puudub 
liidu mõõde, kuid enamikel juhtudel 
jäävad riikide standardite ja tavade 
vahelised erinevused püsima. Põhiliste 
finantsmääruste lähendamisel ei ole 
mõtet, kui järelevalve on endiselt 
killustatud. EKJA-l peaks olema 
järelevalvekolleegiumide töös osalemise 
õigus, et tõhustada nende toimimist, 
lihtsustada teabevahetust ning edendada 
järelevalvekolleegiumide lähenemist ja 
nende tegutsemise järjepidevust ühenduse 
õiguse kohaldamisel. Nagu Larosière’i 
aruandes märgitakse, peab vältima 
järelevalvealaste tavade erinevustest 
tulenevaid konkurentsimoonutusi ja 
regulatiivset arbitraaži, kuna need võivad 
kahjustada finantsturu stabiilsust, 
soodustades muuhulgas finantstegevuse 
kandumist riikidesse, kus järelevalve on 
nõrgem. Järelevalvesüsteem peab paistma 
õiglane ja tasakaalustatud.

Or. en
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Selgitus

Niinimetatud järelevalvekolleegiumide lahendus ei piirdu järelevalvealaste kriteeriumide ja 
tavade killustatusega.

Muudatusettepanek 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Järelevalve liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste 
usaldatavusnormatiivide täitmise üle 
tuleks usaldada Euroopa 
järelevalveasutusele (kindlustus ja 
tööandjapensionid). Liikmesriikide 
järelevalveasutused peaksid tegutsema 
Euroopa järelevalveasutuse (kindlustus ja 
tööandjapensionid) esindajatena ning nad 
peaksid liidu mõõtmega piiriüleste 
finantseerimisasutuste üle järelevalvet 
teostades olema kohustatud järgima 
EKJA juhiseid.

Or. en

Selgitus

Järelevalve ELi mõõtmega finantseerimisasutuste usaldatavusnormatiivide täitmise üle tuleks 
usaldada EKJA-le (esindatud riikide järelevalveasutuste kaudu).

Muudatusettepanek 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Liidu mõõtmega 
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finantseerimisasutused tuleks kindlaks 
määrata, võttes arvesse rahvusvahelisi 
standardeid.

Or. en

Selgitus

ELi mõõtmega finantseerimisasutuse tuvastamine.

Muudatusettepanek 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Raskustesse sattunud 
kindlustusvõtjate, soodustatud isikute ja 
finantseerimisasutuste kaitsmiseks, juhul 
kui kõnealused raskused võivad ohustada 
liidu ühtse finantsturu finantsstabiilsust, 
tuleks luua Euroopa kindlustuse 
garantiiskeem (skeem). Skeemi tuleks 
rahastada kõnealuste 
finantseerimisasutuste osamaksetest, 
skeemi väljastatud võlakirjadest või 
erandkorras asjaomaste liikmesriikide 
osamaksetest varem kokku lepitud 
kriteeriumite alusel (läbi vaadatud 
vastastikuse mõistmise memorandum). 
Skeemi rahastamine peaks asendama 
liikmesriikide kindlustuse 
garantiiskeemide rahastamise.

Or. en

Selgitus

Maksumaksja riskide vähendamiseks tuleks luua Euroopa skeem. See lahendus käiks käsikäes 
pangandust käsitlevas määruses esitatud lahendusega.
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Muudatusettepanek 178
Sari Essayah

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 
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 

(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. Liikmesriik võib riikliku 
järelevalveasutuse ülesannete 
delegeerimise alast pädevust piirata. 
Ülesannete delegeerimise puhul täidab 
vastutava asutuse asemel ülesandeid teine 
järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral peaks volitatud 
asutusel olema 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 liidu õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EKJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EKJAt tuleks eelnevalt teavitada 
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arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

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. 

Or. en

Muudatusettepanek 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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 
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 

(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 
täidab vastutava asutuse asemel ülesandeid 
teine järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral peaks volitatud 
asutusel olema kohustus võtta EKJA 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 
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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. 

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.

Or. en

Selgitus

Maksumaksja riskide vähendamiseks tuleks luua Euroopa skeem. See lahendus käiks käsikäes 
pangandust käsitlevas määruses esitatud lahendusega.

Muudatusettepanek 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) EKJA koordineerib aktiivselt 
ühenduse järelevalvetegevust, eelkõige 
juhul, kui ebasoodsad arengutendentsid 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse finantssüsteemi stabiilsust. 
Lisaks volitustele võtta meetmeid 
eriolukordades, tuleks EKJA-le seada 
üldise koordineerimise ülesanne Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames. EKJA peaks eelkõige keskenduma 

(26) EKJA koordineerib aktiivselt liidu
järelevalvetegevust, eelkõige selleks, et 
tagada finantsturgude nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus või liidu
finantssüsteemi stabiilsus. Lisaks 
volitustele võtta meetmeid eriolukordades, 
tuleks EKJA-le seada üldise 
koordineerimise ülesanne. EKJA peaks 
eelkõige keskenduma sujuva teabevahetuse 
tagamisele liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel.
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sujuva teabevahetuse tagamisele 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab paremini järelevalveasutuste koordineerimise alast 
ülesannet, mille eesmärgiks on tagada finantsturgude toimimine.

Muudatusettepanek 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidul peaks rahvusvahelistes institutsioonides olema üks ühine esindaja.

Muudatusettepanek 182
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 

(28) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
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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.

standardite üha suuremat tähtsust, peaks 
EKJA edendama dialoogi ja koostööd 
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 
EKJA võtab suhetes kolmandate riikide 
asutustega ja rahvusvahelistel foorumitel 
täielikult arvesse liikmesriikide ja Euroopa 
institutsioonide praeguseid ülesandeid ja 
pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) EKJA langetab otsuse ja kogub 
vajadusel pädevatelt asutustelt kogu 
asjakohase teabe 
järelevalvekolleegiumides tegutsevate 
järelevalveasutuste kohta. Ühtlasi võtab ta 
täielikult arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste ja kolmandate riikide 
järelevalveasutuste vahelisi suhteid, 
arvestades rahvusvaheliste kolleegiumide 
kriisirühmade tuumikuga, kellel on 
juurdepääs kogu teabele. EKJA peaks 
olema kriisirühmade liige.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tihe koostöö EKJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 

Tihe koostöö EKJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 
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esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EKJA jagab mis 
tahes asjakohast teavet Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Konkreetsete ettevõtjatega seotud andmeid 
esitatakse ainult põhjendatud taotluse 
korral. EKJA peaks tagama järelmeetmed 
selliste hoiatuste või soovituste korral, 
mida Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu esitab EKJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele.

esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EKJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu jagavad 
kogu olulist teavet. EKJA peaks tagama 
järelmeetmed selliste hoiatuste või 
soovituste korral, mida Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu esitab 
EKJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele.

Or. de

Muudatusettepanek 185
Corien Wortmann-Kool

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. 
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 

(32) Vajaduse korral peaks EKJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua kaks 
sidusrühmade kogu – üks kindlustus- ja 
edasikindlustus- ning teine
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, millest esimesse kuuluksid võrdsel 
määral liidu kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning teise 
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. Kõnealused sidusrühmade kogud 
peaksid aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või liidu
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ühenduse õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega. 

Or. en

Selgitus

Kindlustus- ja tööandjapensionifondide suurte erinevuste arvesse võtmiseks jagatakse 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondide sidusrühmade kogu järgmiselt: (i) 
kindlustus- ja edasikindlustusfondide sidusrühmade kogu, ja (ii) tööandjapensionifondide 
sidusrühmade kogu. 

Muudatusettepanek 186
Peter Skinner

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.
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.

(32) EKJA peaks konsulteerima huvitatud 
isikutega tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. EKJA peaks enne tehniliste 
standardite kavandite, suuniste ja 
soovituste vastuvõtmist viima läbi mõju 
hindamise, et tagada kvaliteetse õigusliku 
reguleerimisega seotud parimate tavade 
järgimine. Tulemusliku välisabi
tagamiseks tuleks luua kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kuhu kuuluksid asjaomasel määral
liidu kindlustus- ja edasikindlustusandjad, 
kindlustusvahendajad ning 
tööandjapensionifondid (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid),
ametiühingud, akadeemikud, tarbijad ning 
muud kindlustuse, edasikindlustuse ja 
tööandjapensionide teenuseid kasutavad 
jaekliendid, sealhulgas VKEd. Kindlustus-, 
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edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu peaks aktiivselt suhtlema 
finantsteenuste valdkonnas komisjoni või
ELi õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Erinevate sidusrühmade esindatus peaks olema kooskõlas sidusrühmade kogu ees seisva 
ülesandega, mitte aga võrdväärne.

Muudatusettepanek 187
Sharon Bowles

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. 
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.

(32) Vajaduse korral peaks EKJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
EKJA peaks selle eesmärgi täitmiseks 
kehtestama läbipaistvad menetlused. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua kaks 
sidusrühmade kogu – üks kindlustus- ja
edasikindlustus- ning üks 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kuhu kuuluksid võrdsel määral liidu
kindlustus- ja edasikindlustusandjad ning 
tööandjapensione pakkuvad 
institutsioonid (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. Kõnealused 
sidusrühmade kogud peaksid aktiivselt 
suhtlema finantsteenuste valdkonnas 
komisjoni või liidu õigusaktidega 
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ettenähtud muude kasutajarühmadega. 
Sidusrühmade kogud peaksid oma tööd 
vajaduse korral koordineerima.

Or. en

Selgitus

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Muudatusettepanek 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

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. 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 

(32) EKJA peaks võimaldama huvitatud 
isikutele konsulteerimist kõiki EKJA 
ülesandeid puudutavates küsimustes ja 
võimaldama neil esitada märkusi 
kavandatud meetmete kohta. 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, 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 
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finantsteenuste valdkonnas komisjoni või 
ühenduse õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

liidu õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogul peaks olema võimalus osaleda konsultatsioonis ja avaldada arvamust 
mis tahes neile olulisena tunduvate ülesannete kohta, mida EKJA täidab. Üksikud kogusse 
kuuluvad sidusrühmad peaksid ise otsustama, kas nad soovivad konsultatsiooniprotsessis 
osaleda või mitte.

Muudatusettepanek 189
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
juhtimise raames, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantseerimisasutuste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EKJA võtab eriolukorras või 
teatavate probleemide lahendamiseks ja 
mis mõjutavad finantseerimisasutuse 
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit ja suunata küsimuse otsuse 
tegemiseks nõukogule. Asjakohane on 
usaldada kõnealuses küsimuses otsuse 
tegemise õigus nõukogule, pidades silmas 
liikmesriikide teatavaid kohustusi selles 
valdkonnas.

(33) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
juhtimise raames, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantseerimisasutuste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EKJA võtab eriolukorras ja mis 
mõjutavad finantseerimisasutuse 
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit.

Or. eeen

Selgitus

Artikli 23 kohta esitatud muudatusettepanekute tulemus, mille eesmärgiks on kaitseklausli 
piiramine.
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Muudatusettepanek 190
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Vajaduse korral peaks EKJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu, kuhu kuuluksid liidu 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 koosnema vähemalt 15st 
tarbijate ja lõppkasutajate sidusrühma 
esindajast, viiest sõltumatust tipptasemel 
akadeemikust ja kümnest valdkonna ja 
selle töötajate esindajast. Kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu peaks aktiivselt suhtlema 
finantsteenuste valdkonnas komisjoni või 
liidu õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Hästi rahastatud ja heades suhetes 
tööstusharu esindajatega võrreldes on 
mittetulundusühingud finantsteenuste 
tulevikku käsitlevas arutelus ning sellega 
kaasnevas otsustamisprotsessis 
tagaplaanil. Seda ebasoodsat olukorda 
tuleb leevendada mittetulundusühingute 
esindajate piisava rahastamisega 
kindlustus- ja tööandjapensionifondide 
sidusrühmade kogus.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Sharon Bowles

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 nimetab ametisse Euroopa 
Parlament pärast järelevalvenõukogu
korraldatud avalikku valikuprotsessi. 
EKJA igapäevast tegevust juhib 
tegevdirektor, kes võib osaleda 
järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

Or. en



AM\808172ET.doc 35/79 PE439.455v01-00

ET

Muudatusettepanek 193
Peter Skinner

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 
järelevalvenõukogu koostatud 
kandidaatide nimekirja alusel. EKJA 
igapäevast tegevust juhib tegevdirektor, 
kes võib osaleda järelevalvenõukogu ja 
juhatuse koosolekutel hääleõiguseta.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et riigi tasandil suurimat järelevalvealast pädevust omavad isikud 
liikmesriigi järelevalveasutusest valivad eesistujaks kõige pädevama isiku. See väldib ühtlasi 
igasuguse politiseerumise, mis võib kaasneda Euroopa institutsioonide koostatud 
kandidaatide nimekirjaga.

Muudatusettepanek 194
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu 
üldeelarvest kohustuslikult laekuv 
osamaks. Ühenduse osamaksu suhtes 
tuleks kohaldada ühenduse
eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

(40) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt, Euroopa Liidu 
üldeelarvest ja finantsinstitutsioonide 
makstud mis tahes otse laekuvatest 
tasudest kohustuslikult laekuv osamaks. 
Liidu osamaksu suhtes tuleks kohaldada 
liidu eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.
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Or. en

Muudatusettepanek 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – Lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus (edaspidi „EKJA”).

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
järelevalveasutus (Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) 
(edaspidi „EKJA”).

Or. en

Selgitus

Ühtsus raportitega Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, panganduse ning väärtpaberituru 
kohta, mille eesmärgiks on edastada ühetaolise ja ühtse Euroopa järelevalvesüsteemi idee.

Muudatusettepanek 196
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide
Järelevalve Asutus (edaspidi „EKJA”).

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
järelevalveasutus kindlustus- ja 
tööandjapensionidele (edaspidi „EKJA”).

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Antolín Sánchez Presedo

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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse sätetega ei piirata 
komisjoni volitusi, eelkõige seoses 
asutamislepingu artikli 226 kohase 
kohustusega tagada ühenduse õiguse 
järgimine.

3. Käesoleva määruse sätetega ei piirata 
komisjoni volitusi, eelkõige seoses 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
258 kohase kohustusega tagada liidu
õiguse järgimine.

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

4. EKJA toetab finantsalast 
jätkusuutlikkust ja tugevat liidu 
finantsturgu eesmärgiga: i) parandada 
siseturu toimimist ja konkurentsivõimet 
finantsalase kaasamise ja võrdsete 
võimaluste alusel, ennetada ja leevendada 
süsteemseid ja piiriüleseid riske, tagades 
sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa, ühtse ja ELi 
ülese taseme, ii) kaitsta kindlustusvõtjaid, 
investoreid ja teisi soodustatud isikuid, 
ning riigi vahendeid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, läbipaistvus,
tõhusus ja nõuetekohane toimimine ning 
jätkusuutlik suhe reaalmajandusega, iv) 
vähendada rahanduse tsüklilisust ja 
tagada finantssüsteemi üldine stabiilsus 
lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis, 
v) toetada rahapoliitika sujuvat 
rakendamist turgudel ning kontrolli 
pangahoiuste ja finantsasutuste vahendite
üle, vi) saavutada euroala eesmärgid ning 
(vii) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koordineerimist ja 
koostööd, mis edendab konkurentsivõimet 
ülemaailmsel turul ja toetab vähem 
arenenud majanduste finantsarengut. 
Selleks aitab EKJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku ühtlustamise ja kohaldamise, 
edendab järelevalvealast integratsiooni ja 
lähenemist, esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi ning 
viib läbi turgude majanduslikke analüüse, 
et aidata kaasa EKJA eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en



AM\808172ET.doc 39/79 PE439.455v01-00

ET

Muudatusettepanek 200
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, (ia) vältida 
regulatiivset arbitraaži ja liikmesriikide 
asjatut konkureerimist järelevalve 
ranguse ja määruse jõustamise alal ii) 
kaitsta kindlustusvõtjaid ja teisi 
soodustatud isikuid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, 
(vi) töötada välja ühtne metoodika, et 
hinnata toodete omaduste ning levitamise 
protsessi mõju institutsioonide 
finantsolukorrale ja tarbijakaitsele, mille 
eesmärgiks on luua võrdsed võimalused. 
Selleks aitab EKJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
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siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus, v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, võttes samas 
arvesse vajadust edendada konkurentsi ja 
innovatsiooni siseturul ja tagada 
konkurentsivõime ülemaailmsel turul, 
ning vi) vältida regulatiivset arbitraaži ja 
aidata kaasa võrdsete võimaluste 
loomisele. Selleks aitab EKJA tagada
artikli 1 lõike 2 kohaste ELi õigusaktide 
ühtse, tõhusa ja tulemusliku kohaldamise, 
edendab järelevalvealast lähenemist ja 
esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ning viib läbi 
turgude majanduslikke analüüse, et 
aidata kaasa EKJA eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

EKJA peaks võtma arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid ja standardeid.

Muudatusettepanek 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
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stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, vi) vältida 
regulatiivset arbitraaži. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste liidu
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en

Selgitus

(vi) on ilmne.

Muudatusettepanek 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EKJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

4. EKJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
kindlustusvõtjaid ja teisi soodustatud 
isikuid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, (vi) töötada 
välja ühtne metoodika, et hinnata toodete 
omaduste ning levitamise protsessi mõju 
institutsioonide finantsolukorrale ja 
tarbijakaitsele, mille eesmärgiks on luua 
võrdsed võimalused. Selleks aitab EKJA 
tagada artikli 1 lõike 2 kohaste liidu
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en
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Selgitus

 (vii): 2008. ja 2009. aastal saadud kogemuste taustal tuleks ühenduse tasemel läbi viia 
stressitestid, sealhulgas mõju hindamised tarbijatele, kasutades ühtset metoodikat ja luues 
seega võrdsed võimalused raskest olukorrast välja aitamise kaalumisel.  

Muudatusettepanek 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Or. en

Selgitus

Ühtsuse huvides on käesoleva lõike tekst lisatud artiklile 1 a (uus).

Muudatusettepanek 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Or. en
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Selgitus

Ühtluse huvides on käesoleva lõike tekst lisatud artiklile 1 a (uus).

Muudatusettepanek 206
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Talle käesoleva määrusega antud 
ülesandeid täites tegutseb EKJA 
sõltumatult ja objektiivselt ainuüksi liidu 
huvisid silmas pidades.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutuste regulatiivse, järelevalvealase, institutsioonilise ja rahalise 
sõltumatuse kaitsmine on keskse tähtsusega. Seetõttu tehakse ettepanek sätestada määruses 
selgelt Euroopa järelevalveasutuste sõltumatus. Kõnealune säte täiendaks määruste muid 
sätteid, mis käsitlevad teiste hulgas ka Euroopa järelevalveasutuse esimehe sõltumatust.

Muudatusettepanek 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

1. EKJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi, mille 
peamine eesmärk on finantsvaldkonda 
käsitlevate eeskirjade asjakohase 
rakendamise tagamine finantsstabiilsuse 
säilitamiseks ja seeläbi kogu 
finantssüsteemi usaldatavuse ning 
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finantsteenuste tarbijate piisava kaitse 
tagamine.
2. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
moodustavad:
(a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, mis loodi määrusega (EL) nr 
.../...;
(b) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus, mis loodi määrusega (EL) nr 
.../...; 
(c) Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus, mis loodi määrusega (EL) nr 
…/…; 
(d) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus; 
(e) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ühiskomitee, nagu on määratletud artiklis 
40;
(f) Määruse (EL) nr .../... [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], 
määruse (EL) nr …/2009 [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] ja määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 1 lõikes 2 viidatud 
liikmesriikide järelevalveasutused;
(g) komisjon, kes teostab artiklites 7 ja 9 
osutatud ülesandeid;
3. EKJA teeb perioodilist ja tihedat 
koostööd, tagab töö valdkonnaülese 
kooskõla ning võtab artiklis 40 osutatud 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ühiskomitee raames koos Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga, aga ka 
Euroopa Pangandusjärelevalve
Asutusega ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, 
vastu ühiseid otsuseid 
finantskonglomeraatide üle teostatavat 
järelevalvet ning muid valdkonnaüleseid 
aspekte käsitlevates küsimustes.
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4. Vastavalt lojaalse koostöö põhimõttele 
Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõike 2 
kohaselt põhineb Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi liikmete 
koostöö usaldusel ja täielikul vastastikusel 
austusel, eelkõige liikmetevahelise 
asjakohase ja usaldusväärse teabe 
liikumise tagamisel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem peaks olema ühtne ning mitte lihtsalt erinevate ja 
koordineerimata ametiasutuste liitmine. Tagada tuleks tihe koostöö.

Muudatusettepanek 208
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

1. EKJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi, mis toimib 
järelevalveasutuste integreeritud 
võrgustikuna, mis ühendab liikmesriikide 
ja liidu kõik järelevalveasutused, kes on 
pädevad finantsjärelevalve valdkonnas 
vastavalt liidu õigustikule. Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi peamine 
eesmärk on tagada tugev ja ühtne liidu 
järelevalve finantseerimisasutuste üle 
eesmärgiga tagada finantssüsteemi 
usaldatavus, toetada liidu jätkusuutlikku 
kasvu ning rahuldada ettevõtete ja 
kodanike vajadused.
2. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
moodustavad:
(a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, mis loodi määrusega (EL) nr 
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.../...;
(b) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus, mis loodi määrusega (EL) nr 
.../...;
(c) Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus, mis loodi määrusega (EL) nr 
…/…;
(d) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus;
(e) Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ühiskomitee, nagu on määratletud artiklis 
40;
(f) Määruse (EL) nr .../... [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], 
määruse (EL) nr …/2009 [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] ja määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 1 lõikes 2 viidatud 
liikmesriikide järelevalveasutused;
(g) komisjon, kes teostab artiklites 7 ja 9 
osutatud ülesandeid;
3. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
kõik liikmed teevad tihedat koostööd, mis 
põhineb usaldusel ja täielikul 
vastastikusel austusel kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 
määratletud lojaalse koostöö põhimõttega.
4. Kõigi finantseerimisasutuste suhtes 
kohaldatakse liidu õiguslikult siduvaid 
akte ja nende üle teostavad järelevalvet 
Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
kuuluvad pädevad järelevalveasutused. 
5. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem ei 
takista pädevate asutuste riiklike 
järelevalvealaste ülesannete täitmist 
kooskõlas õiguslikult siduvate liidu 
aktidega ja vastavalt rahvusvahelistele 
pangandusalast järelevalvet käsitlevatele 
usaldatavuspõhimõtetele.
6. Ainult Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi kuuluvatel järelevalveasutustel 
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on õigus teostada järelevalvet 
finantseerimisasutuste üle liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
98/78/EÜ määratletud kindlustusseltsid, 
direktiivis 2005/68/EÜ määratletud 
edasikindlustusseltsid, direktiivis 
2003/41/EÜ määratletud 
tööandjapensioni kogumisasutused ja 
direktiivis 2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid;

(1) „finantseerimisasutused” – ettevõtjad, 
kelle põhitegevus on võtta hoiuseid, anda 
laene, pakkuda kindlustus- või muid 
finantsteenuseid oma klientidele või 
liikmetele või kes tegelevad 
finantsinvesteerimise või kauplemisega 
oma kulul, ning muud liidus tegutsevad 
ettevõtted või asutused, kelle tegevus on 
sarnase olemusega, isegi kui nad ei puutu 
oma tegevuses otseselt üldsusega kokku; 

Or. en

Muudatusettepanek 210
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „süsteemne risk” – finantsteenuste 
osutamise katkemise risk, mis on tingitud 
ulatuslikest häiretest kogu 
finantssüsteemi või mõne selle osa 
toimimises ning millel võivad olla tõsised 
negatiivsed tagajärjed reaalmajandusele. 
Seda arvesse võttes võib mis tahes liiki 
finantseerimisasutus või vahendaja, turg, 
infrastruktuur ja meede olla süsteemselt 
oluline.
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Or. en

Muudatusettepanek 211
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „piiriülene risk” – kogu liidu või 
selle osade majandusliku tasakaalu 
häiretest või finantseerimisalastest 
ebaõnnestumistest tulenev risk, millel 
võivad olla olulised negatiivsed tagajärjed 
kahe või enama liikmesriigi majanduse 
osapoolte vahelistele ülekannetele, 
siseturu toimimisele või liidu või mõne 
selle liikmesriigi rahalistele vahenditele. 
Seda arvesse võttes võib mis tahes 
majanduslik ja süsteemne risk olla 
piiriülene risk.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Talle käesoleva määrusega antud 
ülesandeid täites tegutseb EKJA 
sõltumatult ja objektiivselt ning ainuüksi 
liidu huvisid silmas pidades.

Or. en

Selgitus

Kolm Euroopa järelevalveasutust peaksid tegutsema kogu ELi parimaid huvisid silmas 
pidades.



AM\808172ET.doc 49/79 PE439.455v01-00

ET

Muudatusettepanek 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riikide järelevalveasutuste tegevusel 
EKJA liikmetena on liidu mõõde.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA asub Frankfurdis. EKJA asub [...].

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 13. detsembri 2003. aasta järeldustes rõhutatakse, et liikmesriikide 
esindajad nõustusid riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil toimunud kohtumisel eelistama 
tulevikus loodavate muude asutuste või ametite asukoha määramisel ühineda soovivaid riike, 
kui nad on liiduga ühinenud, ilma et see mõjutaks asjaolu, et Euroopa Prokuratuuri 
asutamise korral on selle asukoht vastavalt 8. aprilli 1965. aasta otsuse sätetele Luxembourg.

Muudatusettepanek 215
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA-l on järgmised ülesanded: 1. EKJA-l on finantseerimisasutuste 
tõhusa ja ühtse liidu tasandil järelevalve 
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tagamiseks järgmised ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 216
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) aidata kaasa kõrgekvaliteediliste ühtsete 
regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning 
-tavade väljatöötamisele, esitades eelkõige 
arvamusi ühenduse institutsioonidele ning 
koostades artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidel põhinevaid suuniseid, 
soovitusi ja tehniliste standardite 
kavandeid;

a) aidata kaasa kõrgekvaliteediliste ühtsete 
regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning 
-tavade väljatöötamisele, esitades eelkõige 
arvamusi liidu institutsioonidele ning 
koostades käesoleval määrusel ja artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidel põhinevaid 
suuniseid, soovitusi ja tehniliste standardite 
kavandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Or. en

Selgitus

ELi mõõtmega finantseerimisasutuste üle teostatava järelevalve arvesse võtmiseks.

Muudatusettepanek 218
Antolín Sánchez Presedo

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 
pädevate järelevalveasutuste vahelisi 
erimeelsusi, tagades
järelevalvekolleegiumide ühtse toimimise
ning võttes muu hulgas meetmeid 
eriolukordades;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel;

c) innustada ja lihtsustada ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teha tihedat koostööd Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
üksusega, kes tegeleb investorite kaitse 
küsimustega, toodetele ja nende 
levitamisele loa andmisega ja nende 
kontrollimisega, eelkõige edastades 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele kõnealuse koostöö 
saavutamiseks vajaliku teabe;

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele tuleks anda investorite kaitsmise ülesanne. See 
ülesanne peaks kuuluma vaid ühele järelevalveasutusele, kuid see asutus vajab ülesande 
täitmisel abi. Kõnealusel viisil jõuab kaksiktipu mudelile kõige lähemale, ilm, et oleks vaja 
radikaalselt muuta kolme määruse ettepanekut Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi kohta. 

Muudatusettepanek 221
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostada liikmesriikide 
järelevalveasutuste kohta vastastikuseid 
eksperdihinnanguid, et tagada 
järelevalvetulemuste sidusus;

(e) korraldada ja koostada liikmesriikide 
järelevalveasutuste kohta vastastikuseid 
eksperdihinnanguid, et tagada 
järelevalvetulemuste sidusus;

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) keelustada teatud toodetega 
kauplemine või tehingute liigid 
eesmärgiga vältida kahju tekitamist 
investorite kaitsele, finantsturgude 
nõuetekohasele toimimisele ja 
terviklikkusele või terve liidu 
finantssüsteemi või selle osade 
stabiilsusele;

Or. en

Selgitus

Mõned tooted on väga hägusad ning võivad mürgitada kogu finantssüsteemi toimimise.

Muudatusettepanek 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) luua oma pädevusvaldkonnas ning 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktides 
määratletud juhtudel andmebaasid. 
Kogutud teave on kättesaadav kõigile 
turuosalistele ning hõlmab põhilisi 
andmeid registreeritud turuosaliste, 
toodete, rikkumiste ja tehingute kohta, 
juhul kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides on sätestatud avalikustamise 
kohustus;

Or. en
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Muudatusettepanek 224
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) võtta vastavalt vajadusele üle kõik 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Komitee 
praegused ülesanded;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nõuda liikmesriikide pädevatelt 
järelevalveasutustelt stressitestide 
läbiviimist ühtse metoodika alusel; 

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee peaks olema volitatud viima 
läbi stressiteste, mille eesmärgiks on tagada süsteemi vastupidavus ja asjaomase teabe 
saamine ning mis põhinevad ühtsel tulemuste edastamise formaadil ja metoodikal vastavalt 
artiklile 17.
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Muudatusettepanek 226
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtta erijuhtudel vastu artikli 9 lõike 6, 
artikli 10 lõike 3 ja artikli 11 lõike 4 
kohaseid finantseerimisasutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 227
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) edendada pädevate 
järelevalveasutuste vahelist 
koordineerimist, nagu on määratletud 
artiklis 16, andes neile sealhulgas EKJA 
liikme volitused eesmärgiga tegeleda 
ühiselt liidu tasandil süsteemsete ja 
piiriüleste riskidega;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) keelustada teatud toodetega 
kauplemine või tehingute liigid 
eesmärgiga vältida kahju tekitamist 
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investorite kaitsele, finantsturgude 
nõuetekohasele toimimisele ja 
terviklikkusele või terve liidu 
finantssüsteemi või selle osade 
stabiilsusele;

Or. en

Selgitus

Mõned tooted on väga hägusad ning võivad mürgitada kogu finantssüsteemi toimimise.

Muudatusettepanek 229
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EKJA võtab lõike 2 punktides a ja d 
osutatud volitusi kasutades arvesse 
liikmesriikide õigusakte, mis on kooskõlas 
liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega on EKJA-le antud 
ainuvolitused järelevalve teostamiseks 
kogu ühendust hõlmavate üksuste üle või 
kogu ühendust hõlmava 
majandustegevuse üle.

välja jäetud

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
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ning võimalus võtta tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. 

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. EKJA teeb 
tihedat koostööd pädevate 
järelevalveasutustega ning kasutab talle 
omistatud järelevalvealaste ainuvolituste 
rakendamiseks ja uurimiste läbi viimiseks 
nende teavet, vahendeid ja volitusi. 

Or. en

Selgitus

EKJA peaks tegema tihedat koostööd pädevate järelevalveasutustega. Järelevalvealaste 
ainuvolituste rakendamisel ja uurimiste läbiviimisel on keskse tähtsusega, et uus 
järelevalvestruktuur rajaneb pädevate järelevalveasutuste teabel, vahenditel ja volitustel.

Muudatusettepanek 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. 

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. EKJA võib oma 
järelevalvealaste ainuvolituste 
rakendamiseks ja uurimiste läbi viimiseks 
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kasutada pädevate järelevalveasutuste 
vahendeid ja volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. 

Järelevalve teostamiseks on EKJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud liiduülesed uurimis- ja 
jõustamisvolitused ning võimalus võtta 
tasu. 

Or. en

Muudatusettepanek 234
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liikmesriikide EKJA liikmeks olevate 
pädevate järelevalveasutuste volitused
EKJA eesmärkide saavutamiseks on 
liikmesriikide EKJA liikmeteks olevad 
pädevad järelevalveasutused volitatud 
võtma järelevalvealaseid ennetavaid ja 
parandavaid meetmeid. Kõnealused 
volitused hõlmavad finantseerimisasutusi 
ja neid tuleb kasutada proportsionaalselt. 
Volitused annavad õiguse teha järgmist:
(a) nõuda ja saada asjakohast teavet; 
(b) kehtestada teavitamise- ja 
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avalikustamisnõudeid;
(c) viia läbi kohapealseid inspekteerimisi;
(d) võtta vastu usaldatavusnormatiive 
(sealhulgas huvide konflikte, head 
valitsemistava, likviidsust, eraldisi, 
dividende ja palgapoliitikat mõjutavad 
normatiivid);
e) lahutada või eraldada ühtsete 
kriteeriumide alusel tuvastatud vastava 
riski puhul jaepanganduse toimingud 
väärtpaberitega kauplemisest ja muudest 
teenuste osutamisega mitte seotud 
toimingutest;
f) piirata või keelustada ajutiselt teatud 
tooted või tehingute liigid, mis võivad 
otseselt või kaudselt põhjustada turgude 
liialt suurt kõikumist või häirida kogu 
liidu finantssüsteemi või selle osa, riigi 
vahendeid või reaalmajandust;
g) nõuda ühtsete kriteeriumide alusel 
tuvastatud olulise riigisisese riski puhul, 
et finantseerimisasutused tegutseksid 
tütarettevõtte kaudu;
(h) määrata hoiatavaid trahve;
(i) tühistada juhtide ja direktorite 
kvalifikatsioon;
j) eemaldada tegevjuhid või nõukogu;
k) sekkuda ajutiselt 
finantseerimisasutuste töösse;
l) võtta finantseerimisasutuste 
enamusaktsionäridelt piiratud vastutusest 
tulenevad soodustused, juhul kui nad ei 
kaitse aktiivselt ettevõtte huvisid näiteks 
läbipaistvuse puudumisel, kartmatult 
laenude andmisel või võtmisel või tõsiste 
ja süsteemsete rikkumiste korral;
m) laiendada rahalist vastutust juhtidele, 
direktoritele või finantseerimisasutustele, 
kes põhjustavad ise või aitavad kaasa 
tõsistele ja järjepidevatele rikkumistele või 
kes kasutavad oma teenuste puhul 
sobimatuid motiveerimisviise; 
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n) võtta vajadusel oma valdusse juhtide ja 
direktorite huvide, tegevuse ja varade 
deklaratsioone;
o) nõuda üksikasjaliku laialisaatmise 
kava väljatöötamist, mida tuleb 
perioodiliselt uuendada ning mis sisaldab 
struktureeritud varajase sekkumise 
mehhanismi, koheseid parandavaid 
meetmeid ja pankroti situatsiooniplaani;
p) tühistada lubasid ja passe; ning
q) leppida kokku meetmete osas, kuidas 
reageerida liidu tasandil võimalikult 
kiiresti ja süstemaatiliselt, et ennetada või 
leevendada turu häireid.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Ühtne eeskirjade kogumik

Or. en

Muudatusettepanek 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Selleks et tagada tõhus ja sidus liidu 
järelevalve finantseerimisasutuste üle, 
võtab komisjon vastu regulatiivsed 
standardid ja kiidab heaks 
järelevalvealased standardid, võttes 
arvesse liidu poolt kehtestatud või liidu 
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õigusaktides kodifitseeritud 
rahvusvahelisi põhimõtteid, eesmärgiga 
jõuda määruste või otsustega ühtse 
eeskirjade kogumikuni liidu finantsalase 
järelevalve kohta (ühtne eeskirjade 
kogumik).

Or. en

Muudatusettepanek 237
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige -1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Ühtne eeskirjade kogumik:
a) loetleb liidu õigusaktides toodud 
definitsioonid;
b) määratleb liidu õigusaktides toodud 
ühtsed teavitamise ja avalikustamisnõuete 
osad;
c) võimaldab vajalikud vahendid tõhusate 
koostöömenetluste tagamiseks, sealhulgas 
liidu õigusaktidega nõutav 
järelevalvealase riski hindamine ning 
teabe edastamine;
d) määratleb asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvealased standardid, mis 
käsitlevad varajast hoiatamist ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusi 
kogu liidu või selle märkimisväärse osa 
kohta;
e) määratleb asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvealased standardid, mis 
käsitlevad EKJA või ELi institutsioonide 
poolt tuvastatud piiriüleseid riske kogu 
liidus võis selle märkimisväärses osas; 
ning
f) määratleb asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvealased standardid teavitamise, 
avalikustamisnõuete ja usaldatavusnõuete 
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kohta asjaomastele suurt mõju omavatele 
ettevõtetele ja investeerimisfirmadele, 
mida kohaldatakse kogu liidu ulatuses 
eesmärgiga ennetada süsteemseid riske ja 
kõrvaldada piiriülesed riskid.

Or. en

Muudatusettepanek 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

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 täiendada, ajakohastada ja 
muuta artikli 1 lõikes 2 osutatud
õigusaktide vähemtähtsaid osi. Tehnilised 
standardid ei kujuta endast strateegilisi 
otsuseid ning nende sisu on piiratud 
õigusaktidega, millel need põhinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Antolín Sánchez Presedo

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

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 töötab välja tehnilisi standardeid 
käesolevas määruses ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides konkreetselt 
sätestatud valdkondades või komisjoni 
palvel. Tehnilised standardid ei hõlma 
poliitilisi valikuid ning põhinevad 
proportsionaalsuse põhimõttel. EKJA 
esitab standardite kavandid komisjonile 
delegeeritud õigusaktide kujul vastu 
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võtmiseks (regulatiivsed standardid) või 
rakendusaktide kujul kinnitamiseks 
(järelevalvealased standardid) vastavalt 
käesolevale määrusele ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidele. Standardite 
kavandid esitatakse samaaegselt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Kay Swinburne

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

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 artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. Tehnilised standardid ei 
hõlma strateegilisi otsuseid ning nende 
sisu on piiratud õigusaktiga, millel need 
põhinevad. 

Or. en

Muudatusettepanek 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne juhiste ja soovituste väljaandmist 
viib EKJA läbi avaliku arutelu kõigi 
sidusrühmadega ning analüüsib enne 
tehniliste standardite kavandite 
vastuvõtmist võimalikke seonduvaid 
kulusid ja kasu. EKJA küsib artiklis 22 
nimetatud kindlustus-, edasikindlustus- ja 
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tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamust või nõuannet.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile, viib EKJA kõigi 
sidusrühmadega läbi asjakohase avaliku 
arutelu ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu, välja arvatud 
juhul, kui kõnealune arutelu ja analüüsid 
on asjaomaste tehniliste standardite 
reguleerimisala ja mõju või probleemi 
kiireloomulisust arvestades 
ebaproportsionaalsed. EKJA küsib ühtlasi 
artiklis 22 nimetatud kindlustus-, 
edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamust või nõuannet.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile, viib EKJA läbi 
asjakohase avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu. 
EKJA viib läbi tehniliste standardite mõju 
hindamise.
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Or. it

Selgitus

Siduvate tehniliste standardite suhtes tuleks eelnevalt läbi viia mõju hindamine, mis tagaks, et 
need ei lähe tehnilistest üksikasjadest kaugemale ja et nende jaoks ei oleks vaja poliitilisi 
otsuseid.

Muudatusettepanek 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uue järelevalveraamistiku suhtes tuleks täies ulatuses kohaldada parema reguleerimise ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid. Arutelud ja mõju hindamised nö. vajaduse korral ei ole 
piisavad. Avalikud arutelud ning kulude ja kasu analüüsid peavad olema tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste väljatöötamisel süstemaatilised, et tagada läbipaistvus ja 
suurem tõhusus. 

Muudatusettepanek 245
Antolín Sánchez Presedo

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

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 kinnitab kolme kuu jooksul 
pärast tehniliste standardite kavandite 
kättesaamist kõnealused järelevalvealaste 
standardite kavandid, juhul kui need on 
kooskõlas liidu õigusaktidega. Komisjon 
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Komisjon võib standardite kavandid 
kinnitada osaliselt või muudatustega, kui 
see on ühenduse huvides.

võib sama ajavahemiku jooksul tehniliste
standardite kavandid vastu võtta
muudatustega, kui need koostati 
regulatiivsete standardite kujul. Mõlemal 
juhul võib komisjon kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

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 standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada, tagasi 
lükata või teha muudatusi. Komisjon võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada ühe 
kuu võrra. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu oma otsusest, 
esitades põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

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 standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada või 
mitte. Komisjon võib kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra. 
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see on ühenduse huvides.

Or. en

Selgitus

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Muudatusettepanek 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon kavatseb jätta standardid 
kinnitamata, saadab ta standardite 
kavandid EKJA-le tagasi, selgitades 
kirjalikult põhjuseid, miks on kõnealused 
kavandid vastuolus liidu avalike 
huvidega, proportsionaalsuse põhimõttega 
või siseturu integratsiooniga. EKJA teeb 
kuue kuu jooksul pärast komisjoni 
kirjalike selgituste kättesaamist 
standardite kavanditesse muudatusi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse komisjoni 
tähelepanekuid. 

Or. en

Selgitus

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
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stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Muudatusettepanek 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon jätab standardid kinnitamata, 
esitab ta selgitustega 
muudatusettepanekud ja saadab 
standardite kavandid EKJA-le tagasi. 
EKJA võib standardite kavanditesse 
komisjoni ettepanekute alusel muudatusi 
teha ja võib standardite kavandid uuesti 
komisjonile kinnitamiseks esitada.

Or. en

Selgitus

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed Muudatusettepaneks may alter and resubmit the draft standard to Commission who 
shall decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Muudatusettepanek 250
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon jätab standardid 
kinnitamata või teeb seda osaliselt või 
muudatustega, põhjendab ta seda EKJA-

Komisjon teavitab igal juhul oma otsusest
EKJA-t, Euroopa Parlamenti ja nõukogu, 
esitades põhjused.
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le.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon otsustab ühe kuu jooksul pärast 
muudetud standardite kättesaamist, kas 
kõnealused kavandid kinnitada või tagasi 
lükata, ning teavitab oma otsusest 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu, esitades 
põhjused. 

Or. en

Selgitus

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Muudatusettepanek 252
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab regulatiivsed standardid 
delegeeritud õigusaktide kujul vastu 
vastavalt käesoleva määruse artiklitele 7a 
– 7 d, ning kinnitab järelevalvealased 
standardid rakendusaktide kujul Euroopa 
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Liidu toimimise lepingu artiklis 291 
kehtestatud korra alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kinnitab või lükkab EKJA 
muudatustega standardid tagasi ühe kuu 
jooksul pärast nende kättesaamist.

Or. en

Selgitus

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA.

Muudatusettepanek 254
Antolín Sánchez Presedo

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. Standardid avaldatakse pärast
nõuetekohase menetluse läbimist Euroopa
Liidu Teatajas vastavalt pealkirja all ELi 
delegeeritud standardid või ELi 
rakendusstandardid.
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Or. en

Muudatusettepanek 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Ühtset eeskirjade kogumikku 
uuendatakse perioodiliselt ning 
kohandatakse liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2b. EKJA märgib oma aastaaruandes, 
millised liikmesriikide asutused ei ole 
regulatiivseid või järelevalvealaseid 
standardeid järginud.

Or. en

Muudatusettepanek 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Delegeeritud volituste kasutamine
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1. Volitused võtta vastu delegeeritud akte, 
millega sätestatakse artiklis 7 osutatud 
tehnilised standardid, antakse määramata 
ajaks komisjonile. 
2. Kohe kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Volitused võtta vastu delegeeritud akte 
antakse komisjonile artiklites 7b ja 7c 
sätestatud tingimuste kohaselt.
4. EKJA teavitab artiklis 35 osutatud 
raportis Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
vastu võetud tehnilistest standarditest 
ning liikmesriikide järelevalveasutustest, 
mis ei ole neid järginud.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7a
Delegeeritud volituste kasutamine

1. Artiklis 7 nimetatud regulatiivsete 
standardite vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks, kui 
valdkondlikes õigusaktides ei ole 
sätestatud teisiti. 
2. Kohe, kui komisjon on võtnud vastu 
delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Volitused võtta vastu delegeeritud akte 
antakse komisjonile artiklites 7b ja 7c 
sätestatud tingimuste kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 259
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
Delegeeritud volituste tühistamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 7 ette nähtud volituste 
delegeerimise tühistada.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teist seadusandjat ja komisjoni sellest 
teavitada, nimetades delegeeritud 
volitused, mida ta soovib tagasi võtta.
3. Tühistamisotsusega lõpetatakse 
nimetatud otsuses osutatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub kohe või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse puhul asjakohane. Parlament ei peaks olema kohustatud 
esitama tühistamise kohta kirjalikke põhjuseid. 
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Muudatusettepanek 260
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul alates sellest 
teatamisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu nõudel võidakse seda 
ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole selle ajavahemiku lõppedes 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja jõustub seal nimetatud 
kuupäeval.
Enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
ja nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võivad nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu teavitada 
komisjoni, et nad ei kavatse delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid esitada. Sellistel 
juhtudel avaldatakse delegeeritud 
õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub seal nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, 
siis akt ei jõustu.

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse puhul asjakohane. Parlament ei peaks olema kohustatud 
esitama vastuväidete kohta kirjalikke põhjuseid. 
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Muudatusettepanek 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
Delegeeritud volituste tühistamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 7 ette nähtud volituste 
delegeerimise tühistada.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teist seadusandjat ja komisjoni sellest 
teavitada mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.
3. Tühistamisotsuses peavad olema 
nimetatud tühistamise põhjused ning 
sellega lõpetatakse nimetatud otsuses 
osutatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub kohe või otsuses nimetatud
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud tehniliste standardite kehtivust. 
Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7b
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Delegeeritud volituste tühistamine
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 7 ette nähtud volituste 
delegeerimise tühistada.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
teist seadusandjat ja komisjoni sellest 
teavitada mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.
3. Tühistamisotsus jõustub kohe või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel  c
Vastuväited tehnilistele standarditele 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul alates sellest 
teatamisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu nõudel võidakse seda 
ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole selle ajavahemiku lõppedes 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja jõustub seal nimetatud 
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kuupäeval. 
Enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
ja nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võivad nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu teavitada 
komisjoni, et nad ei kavatse delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid esitada. Sellistel 
juhtudel avaldatakse delegeeritud 
õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub seal nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab tehnilisele standardile vastuväite, 
siis standard ei jõustu. Vastuväite 
esitanud institutsioon nimetab 
delegeeritud õigusaktile esitatud 
vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 264
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul alates sellest 
teatamisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu nõudel võidakse seda 
ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole selle ajavahemiku lõppedes 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja jõustub seal nimetatud 
kuupäeval. 
Enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
ja nõuetekohaselt põhjendatud 
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erandjuhtudel võivad nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu teavitada 
komisjoni, et nad ei kavatse delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid esitada. Sellistel 
juhtudel avaldatakse delegeeritud 
õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub seal nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, 
siis akt ei jõustu. Vastuväite esitanud 
institutsioon nimetab delegeeritud 
õigusaktile esitatud vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7d
Delegeeritud õigusaktide eelnõude 

heakskiitmata jätmine või muutmine
1. Kui komisjon delegeeritud õigusaktide 
eelnõu heaks ei kiida või seda muudab, 
teavitab ta sellest EKJAt, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning esitab 
põhjused.
2. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
kutsuda Euroopa Komisjoni vastutava 
liikme ja EPJA esimehe ühe kuu jooksul 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
vastutava komisjoni ad hoc koosolekule, 
et nad saaksid esitada oma eriarvamused 
ja neid selgitada.

Or. en
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