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Muudatusettepanek 146
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega luuakse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Muudatusettepanek 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse ilma ELi 
mõõtmeta finantseerimisasutuste
igapäevast järelevalvet riigi tasandil.
Järelevalvekolleegiumid teostavad 
järelevalvet piiriüleselt tegutsevate 
asutuste üle, millel ei ole ELi mõõdet.
Järelevalveasutus (EVJA) võtab järk-
järgult üle Euroopa Liidu mõõtmega 
asutuste järelevalve. 
Finantseerimisasutusi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju tuleks ka ühtlustada ja 
kooskõlastada kogu Euroopa Liidus. 
Tuleks luua Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, 
Euroopa järelevalveasutus (kindlustus- ja 
tööandjapensionid), Euroopa 
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järelevalveasutus (pangandus) kui ka 
Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee).
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist. 

Or. en

Muudatusettepanek 148
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Õigusaktid, millega on ette nähtud 
liikmesriikide pädevate asutuste ülesanded, 
sealhulgas koostöö omavahel ja 
komisjoniga, on järgmised: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. 
aasta direktiiv 97/9/EÜ investeeringute 
tagamise skeemide kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta 
direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse 
kohta makse- ja 
väärtpaberiarveldussüsteemides, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2001. aasta 
direktiiv 2001/34/EÜ, mis käsitleb 
väärtpaberite ametlikku noteerimist 
väärtpaberibörsil ja nende väärtpaberite 
kohta avaldatavat teavet, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aasta 
direktiiv 2002/47/EÜ 
finantstagatiskokkulepete kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles 
käsitletakse finantskonglomeraati 
kuuluvate krediidiasutuste, 
kindlustusseltside ja investeerimisühingute 
täiendavat järelevalvet, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(11) Õigusaktid, millega on ette nähtud 
liikmesriikide pädevate asutuste ülesanded, 
sealhulgas koostöö omavahel ja 
komisjoniga, on järgmised: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. märtsi 1997. 
aasta direktiiv 97/9/EÜ investeeringute 
tagamise skeemide kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta 
direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse 
kohta makse- ja 
väärtpaberiarveldussüsteemides, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2001. aasta 
direktiiv 2001/34/EÜ, mis käsitleb 
väärtpaberite ametlikku noteerimist 
väärtpaberibörsil ja nende väärtpaberite 
kohta avaldatavat teavet, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 6. juuni 2002. aasta 
direktiiv 2002/47/EÜ 
finantstagatiskokkulepete kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles 
käsitletakse finantskonglomeraati 
kuuluvate krediidiasutuste, 
kindlustusseltside ja investeerimisühingute 
täiendavat järelevalvet, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiiv 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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4. novembri 2003. aasta direktiiv 
2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele 
pakkumisel või kauplemisele lubamisel 
avaldatava prospekti ja direktiivi 
2001/34/EÜ muutmise kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiiv 2004/25/EÜ 
ülevõtmispakkumiste kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiiv 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta, 
Euroopa parlamendi ja nõukogu 15. 
detsembri 2004. aasta direktiiv 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul 
kauplemisele, ning millega muudetakse 
direktiivi 2001/34/EÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
septembri 2002. aasta direktiiv 
2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale 
suunatud finantsteenuste kaugturustust, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiiv 2006/49/EÜ 
investeerimisühingute ja krediidiasutuste 
kapitali adekvaatsuse kohta 
(uuestisõnastamine), ilma, et see piiraks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
pädevust usaldatavusjärelevalve 
valdkonnas, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 
2009/65/EÜ, milles käsitletakse avatud 
investeerimisfonde, direktiiv … 
(alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejaid käsitlev tulevane direktiiv), 
määrus …(reitinguagentuure käsitlev 
tulevane määrus), sh kõik komisjoni 
direktiivid, määrused ja otsused, mis 
põhinevad kõnealustel õigusaktidel, ning 
kõik tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

4. novembri 2003. aasta direktiiv 
2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele 
pakkumisel või kauplemisele lubamisel 
avaldatava prospekti ja direktiivi 
2001/34/EÜ muutmise kohta, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiiv 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta, 
Euroopa parlamendi ja nõukogu 15. 
detsembri 2004. aasta direktiiv 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul 
kauplemiseks, ning direktiivi muutmise 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ 
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
septembri 2002. aasta direktiiv 
2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale 
suunatud finantsteenuste kaugturustust, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiiv 2006/49/EÜ 
investeerimisühingute ja krediidiasutuste 
kapitali adekvaatsuse kohta 
(uuestisõnastamine), ilma, et see piiraks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
pädevust usaldatavusjärelevalve 
valdkonnas, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 
2009/65/EÜ, milles käsitletakse avatud 
investeerimisfonde, direktiiv … 
(alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejaid käsitlev tulevane direktiiv), 
määrus …(reitinguagentuure käsitlev 
tulevane määrus), sh kõik komisjoni 
direktiivid, määrused ja otsused, mis 
põhinevad kõnealustel õigusaktidel, ning 
kõik tulevased Euroopa Liidu õigusaktid, 
millega antakse EVJA-le ülesandeid.

Or. en
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Selgitus

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Muudatusettepanek 149
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Komisjon peaks kinnitama kõnealused 
standardite kavandid vastavalt Euroopa 
Liidu õigusele, et anda neile siduv 
õigusjõud. Komisjon võib need osaliselt 
või täielikult tagasi lükata, kui tehniliste 
standardite kavandid ei ole näiteks 
kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, ei 
järgi proportsionaalsuse põhimõtet või kui 
need on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
otsuse, millal need vastu võtta, osaliselt 
vastu võtta või tagasi lükata. Käesoleva 
määruse kohast tehniliste standardite 
väljatöötamise korda kohaldatakse ilma, 
et see piiraks komisjoni õigust võtta 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 vastu delegeeritud 
õigusakte. Tehniliste standarditega seotud 
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õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse. 

küsimused ei hõlma poliitilisi otsuseid ja 
nende sisu on kindlaks määratud 1. 
tasandil vastu võetud Euroopa Liidu 
õigusaktidega. Kuna standardeid töötab 
välja EVJA, võetakse täiel määral arvesse 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
eriteadmisi. 

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla õigus tehnilisi standardeid muuta. Need on sisult tehnilised ning 
seetõttu peaksid neid välja töötama ainult Euroopa järelevalveasutuse tehnilised eksperdid. 
Kui standardid osutuvad õiguslikel või ühtse turuga seotud põhjustel sobimatuks, võib 
komisjon need täielikult või osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Selleks, et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-
l on põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
Euroopa Liidu õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Tehnilisi standardeid 
koostades peaks EVJA võtma arvesse 
finantseerimisasutuste eri struktuure ja 
riskiprofiile. Eelkõige peaks EVJA 
taotlema seda, et asjatut koormat ei 
pandaks neile finantseerimisasutustele, 
mis on Euroopa Liidu põhised, liikme 
omandis ning millel on sotsiaalse 
tõrjutusega võitlemisel oluline roll.
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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. 

 Komisjon peaks kinnitama kõnealused 
standardite kavandid vastavalt Euroopa 
Liidu õigusele, et anda neile siduv 
õigusjõud. Tehniliste standardite kavandid 
peab vastu võtma komisjon. Tehniliste 
standardite kavandeid muudetakse, kui 
need näiteks ei ole kooskõlas Euroopa 
Liidu õigusega ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või kui need 
on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 
jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse. 

Or. en

Muudatusettepanek 151
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu Euroopas, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-l on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
ühenduse õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite kavandid 
vastavalt ühenduse õigusele, et anda neile 
siduv õigusjõud. Tehniliste standardite 
kavandid peab vastu võtma komisjon. 
Tehniliste standardite kavandeid 
muudetakse, kui need näiteks ei ole 

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

õigusjõud. Tehniliste standardite kavandid 
peab komisjon vastu võtma või tagasi 
lükkama selgete ja läbipaistvate 
põhimõtete kohaselt. Tehniliste standardite 
kavandid lükatakse tagasi, kui need 
näiteks ei ole kooskõlas Euroopa Liidu 
õigusega ega järgi proportsionaalsuse 
põhimõtet või kui need on vastuolus 
finantsteenuste siseturu aluspõhimõtetega, 
nagu on kajastatud finantsteenuseid 
käsitlevas Euroopa Liidu õigustikus. 
Kõnealuste standardite sujuvama ja 
kiirema vastuvõtmise tagamiseks tuleks 
kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon 
peab tegema vastuvõtmist käsitleva otsuse. 

Or. en

Muudatusettepanek 152
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Selleks, et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu Euroopas, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-l on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
Euroopa Liidu õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite kavandid 
vastavalt Euroopa Liidu õigusele, et anda 
neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandid peab vastu võtma 
komisjon. Tehniliste standardite kavandeid 
ei tohiks muuta komisjon. Komisjon peaks 
tehniliste standardite kavandid tagasi 
lükkama vaid juhul, kui need ei ole 
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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. 

kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ega 
järgi proportsionaalsuse põhimõtet või kui 
need on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 
jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse. 

Or. en

Selgitus

Et tagada EVJA sõltumatus ja respekteerida EVJA eriteadmisi, ei tohiks komisjonil olla 
õigust muuta EVJA esitatud tehnilisi standardeid. Komisjonil tohiks tehniliste standardite 
kavandite suhtes olla ainult kontrolliõigus, millega komisjon võib kõnealused kavandid vastu 
võtta või tagasi lükata, järgides seejuures selgeid ja läbipaistvaid põhimõtteid.

Muudatusettepanek 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse kohast tehniliste 
standardite väljatöötamise korda 
kohaldatakse ilma, et see piiraks komisjoni 
õigust võtta omal algatusel 
rakendusmeetmeid Lamfalussy struktuuri 
2. tasandi komiteemenetluse raames
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud korras. Tehniliste standarditega 
seotud küsimused ei hõlma poliitilisi 
otsuseid ja nende sisu on kindlaks 
määratud 1. tasandil vastu võetud 
ühenduse õigusaktidega. Kuna standardeid 
töötab välja EVJA, võetakse täiel määral 
arvesse liikmesriikide järelevalveasutuste 
eriteadmisi. 

(15) Komisjon peaks kinnitama 
kõnealused standardite kavandid, et anda 
neile siduv õigusjõud. Komisjon võib need 
osaliselt või täielikult tagasi lükata, kui 
tehniliste standardite kavandid ei ole 
näiteks kooskõlas Euroopa Liidu 
õigusega, ei järgi proportsionaalsuse 
põhimõtet või kui need on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
otsuse, millal need vastu võtta, osaliselt 
vastu võtta või tagasi lükata. Käesoleva 
määruse kohast tehniliste standardite 
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väljatöötamise korda kohaldatakse ilma, et 
see piiraks komisjoni õigust võtta
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte. Tehniliste standarditega seotud 
küsimused ei hõlma poliitilisi otsuseid ja 
nende sisu on kindlaks määratud 1. tasandil 
vastu võetud Euroopa Liidu õigusaktidega. 
Kuna standardeid töötab välja EVJA, 
võetakse täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi. 

Or. en

Muudatusettepanek 154
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või Euroopa
Liidu finantssüsteemi stabiilsust 
ähvardavate ohtude korral tuleb viivitamata 
ja kooskõlastatult võtta meetmeid Euroopa 
Liidu tasandil. Seepärast peaks EVJA-l 
olema õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Pidades silmas teema tundlikkust, peaks 
nõukogule jääma õigus teha kindlaks 
eriolukord, millele järgneb asjakohane 
konsultatsioon komisjoni, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja vajaduse 
korral Euroopa järelevalveasutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid ühenduse

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

Liidu tasandil. Seepärast peaks EVJA-l 
olema õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Kuna eriolukorra kindlaks tegemisega 
kaasneb märkimisväärne otsustusvabadus, 
peaks selline õigus jääma nõukogule. 
Selleks, et tagada tõhusate meetmete 
võtmine eriolukorras, kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse Euroopa Liidu
õigust, et sedasi vähendada kriisi mõju ja 
taastada usaldus turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse 
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid ühenduse
tasandil. Seepärast peaks EVJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Kuna eriolukorra kindlaks tegemisega 
kaasneb märkimisväärne 
otsustusvabadus, peaks selline õigus 
jääma komisjonile. Selleks et tagada 
tõhusate meetmete võtmine eriolukorras, 
kui liikmesriikide pädevad 
järelevalveasutused ei võta asjakohaseid 
meetmeid, võib EVJA viimase abinõuna 

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

adresseeritavaid otsuseid valdkondades, 
kus nende suhtes vahetult kohaldatakse 
Euroopa Liidu õigust, et sedasi vähendada 
kriisi mõju ja taastada usaldus turgudel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu finantsteenuste ühtse turu loomine nõuab kooskõlastatud tegevust, et tulla 
toime võimalike eriolukordaga, kuna kriis ühes liikmesriigis võib kiiresti üle piiride levida. 
Seetõttu on vajalik anda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule õigus tuvastada eriolukorra 
olemasolu. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul on head võimalused tuvastada võimalikud 
eriolukorrad, sest see on finantsstabiilsust ähvardavate võimalike ohtude jälgimiseks ja 
hindamiseks asutatud tehniline organ.

Muudatusettepanek 158
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on eriolukorra väljakuulutamiseks kõige asjakohasem 
organ. Kuna aga hinnangu andmine sellele, kas eriolukord on olemas või mitte, nõuab suurt 
otsustusvabadust, on asutamislepingu õiguse alusel vajalik, et komisjon oleks lõpliku otsuse 
teinud juriidiline isik.

Muudatusettepanek 159
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks sellele nõutakse 
deklaratsioonis finantssüsteemi 
tugevdamise kohta, mille G20 juhid võtsid 
vastu 2. aprillil 2009 Londonis toimunud 
tippkohtumisel, „suuniste paikapanemist 
järelevalvekolleegiumidele ning nende 
asutamise ja toimimise toetamist ning 
nende tegevuses osalemist, sealhulgas 
süsteemselt kõige olulisemate piiriüleste 
ettevõtete kindlakstegemise kaudu ‟. 

Or. en
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Muudatusettepanek 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Selleks, et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EVJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures 
EVJA sellekohased otsused oleksid 
siduvad. Tuleks ette näha lepitusetapp, 
mille jooksul pädevatel asutustel on 
võimalus jõuda kokkuleppele. EVJA 
pädevus peaks sellega seoses olema 
kindlaks määratud artikli 1 lõikes 2 
osutatud valdkondlike õigusaktidega.
Samuti tuleb järgida valdkondlike 
õigusaktidega ette nähtud 
lepitusmehhanisme. Kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tuleneb muudatusettepanekust artikli 11 lõike 1 kohta, mis 
käsitleb kohustusliku vahendamise kohaldamisala. Kõnealuse määruse eelnõu peaks viitama 
ainult EVJA õigusele pakkuda nii kohustuslikku vahendamist kui menetlust. Kohustusliku 
vahendamise kohaldamisalale viidatakse üksikjuhtumite põhjal valdkondlikes õigusaktides. 
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Muudatusettepanek 162
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 163
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) Ülesannete ja kohustuse 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
finantseerimisasutuste halduskoormust. 
Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada sellise delegeerimise õiguslik 
alus. Liikmesriik võib ülesannete 
delegeerimiseks piirata liikmesriigi 
järelevalveasutuse volitusi. 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 Euroopa Liidu õigusaktidega 
võib veelgi täpsustada kokkulepetel 
põhineva kohustuste ümberjaotamise 
põhimõtteid. EVJA lihtsustab mis tahes 
sobival viisil delegeerimiskokkulepete 
sõlmimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel. EVJA-t tuleks 
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arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

eelnevalt teavitada kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EVJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) EVJA 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 EVJA-le seada 
üldise koordineerimise ülesanne Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames. EVJA peaks eelkõige keskenduma 
sujuva teabevahetuse tagamisele pädevate 
asutuste vahel.

(27) EVJA koordineerib aktiivselt 
Euroopa Liidu järelevalvetegevust, 
eelkõige selleks, et tagada finantsturgude 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus 
või Euroopa Liidu finantssüsteemi 
stabiilsus. Lisaks volitustele võtta 
meetmeid eriolukordades, tuleks EVJA-le 
seada üldise koordineerimise ja lepitamise
ülesanne. EVJA peaks eelkõige 
keskenduma sujuva teabevahetuse 
tagamisele pädevate asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
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võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EVJA peaks 
korrapäraselt ja vajaduse korral 
konkreetsetel juhtudel jälgima ja hindama 
selliseid arengutendentse oma 
pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitama Euroopa Parlamenti, nõukogu, 
komisjoni, teisi Euroopa järelevalveasutusi 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. 
Samuti peaks EVJA koordineerima kogu 
ühendust hõlmavaid stressiteste, mida 
viiakse läbi selleks, et hinnata finantsturu 
osaliste kohanemisvõimet ebasoodsate 
turusuundumuste korral, ja tagama, et 
selliste testide läbiviimisel kohaldatakse 
liikmesriikide tasandil võimalikult ühtset 
metoodikat.

võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EVJA peaks 
korrapäraselt ja vajaduse korral 
konkreetsetel juhtudel jälgima ja hindama 
selliseid arengutendentse oma 
pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitama Euroopa Parlamenti, nõukogu, 
komisjoni, teisi Euroopa järelevalveasutusi 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. 
Samuti peaks EVJA algatama ja 
koordineerima kogu Euroopa Liitu
hõlmavaid stressiteste, mida viiakse läbi 
selleks, et hinnata finantsturu osaliste 
kohanemisvõimet ebasoodsate 
turusuundumuste korral ja tagama, et 
selliste testide läbiviimisel kohaldatakse 
liikmesriikide tasandil võimalikult ühtset 
metoodikat. Et oma ülesannete täitmisest 
teavet anda, peaks EVJA kohustuma 
tegema majandusanalüüsi turgude ning 
neid mõjutavate võimalike 
turusuundumuste kohta.

Or. en

Selgitus

Majandusanalüüsi kasutamine lubab Euroopa järelevalveasutusel teha teadlikumaid otsuseid 
oma meetmete mõju kohta laiemale turule ja laiemal turul toimunud sündmuste mõju kohta 
oma meetmetele. See on kooskõlas parimate tavadega liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
standardite üha suuremat tähtsust, peaks 
EVJA edendama dialoogi ja koostööd 
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 
EVJA võtab suhetes kolmandate riikide 

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

asutustega ja rahvusvahelistel foorumitel 
täielikult arvesse liikmesriikide ja Euroopa 
institutsioonide praeguseid ülesandeid ja 
pädevust.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) EVJA peaks konsulteerima huvitatud 
isikutega tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. EVJA peaks enne tehniliste 
standardite kavandite, suuniste ja 
soovituste vastuvõtmist tegema 
mõjuhinnangu, eesmärgiga tagada, et 
järgitakse kõrgekvaliteedilise määruse 
parimaid tavasid. Et pakkuda tõhusat
välisabi, tuleks luua väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu, kuhu kuuluksid 
sobival määral Euroopa Liidu finantsturu 
osalised (sealhulgas asjakohased 
institutsionaalsed investorid ja muud 
finantseerimisasutused, kes ise kasutavad 
finantsteenuseid), ametiühingud, teadlased
ning tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või Euroopa Liidu
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Erinevate sidusrühmade esindatus peaks olema kooskõlas pigem eesseisvate ülesannetega kui 
olema võrdne.
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Muudatusettepanek 168
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Vajaduse korral peaks EVJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid Euroopa Liidu finantsturu 
osalised (sealhulgas asjakohased 
institutsionaalsed investorid ja muud 
finantseerimisasutused, kes ise kasutavad 
finantsteenuseid), nende töötajad ning 
tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
peaks koosnema vähemalt 15 tarbijate ja 
klientide esindajast, 5 sõltumatust 
tippteadlasest ja 10 valdkonna ja selle 
töötajate esindajast. Väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu peaks aktiivselt 
suhtlema finantsteenuste valdkonnas 
komisjoni või Euroopa Liidu 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral Euroopa Liidu
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), 
ametiühingud, akadeemilised ringkonnad, 
tarbijaorganisatsioonid ja muud 
finantsteenuseid kasutavad jaekliendid, 
sealhulgas VKEd. Väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu peaks aktiivselt 
suhtlema finantsteenuste valdkonnas 
komisjoni või Euroopa Liidu 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Ametiühingud ja tarbijaorganisatsioonid on töötajate ja tarbijate organiseeritud esindajad. 
Kuna neil on põhjalikud teadmised valdkondadevahelise tegevuse kohta, on neil paremad 
võimalused kaitsta väärtpaberituru sidusrühmade kogus töötajate ja tarbijate huve.

Muudatusettepanek 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vajaduse korral peaks EVJA 
konsulteerima huvitatud isikutega 
tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral ühenduse
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 

(33) EVJA lubab huvitatud isikutel 
konsulteerida kogu EVJA tehtud töö 
küsimustes ja võimaldab neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral Euroopa Liidu
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende töötajad 
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kasutavad finantsteenuseid), nende töötajad 
ning tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

ning tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või Euroopa Liidu 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmal peaks olema võimalus konsulteerida kogu EVJA tehtud töö küsimustes, mida ta 
peab oluliseks, või esitada selle kohta kommentaare. Sidusrühmade kogu individuaalrühmad 
peaksid ise otsustama, kas soovivad konsulteerida või mitte.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Mittetulundusühendused on 
võrreldes hästi rahastatud ja tihedalt 
seotud tööstuse esindajatega 
finantsteenuste tulevikku käsitlevas 
arutelus ja vastavas otsustusprotsessis 
marginaalsed. See puudus tuleb hüvitada 
väärtpaberituru sidusrühmade kogus 
olevate mittetulundusühenduste 
esindajate piisava rahastamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
ohjamise raames, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantsturu osaliste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EVJA võtab eriolukorras või 
teatavate probleemide lahendamiseks ja 
mis mõjutavad finantsturu osaliste 
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.

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

Or. en

Selgitus

Tulenevalt muudatusettepanekutest artikli 23 kohta, et piirata kaitseklauslit. 

Muudatusettepanek 173
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Kolme aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest sätestab 
komisjon nõutava kogemuse alusel 
Euroopa Liidu tasandil selged ja 
usaldusväärsed suunised selle kohta, 
millal liikmesriigid tohivad ja millal nad 
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ei tohi kaitseklauslit rakendada. 
Kaitseklausli kasutamist hinnatakse 
lähtuvalt kõnealustest suunistest.

Or. en

Selgitus

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.

Muudatusettepanek 174
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) EVJA-t esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle nimetab ametisse Euroopa 
Parlament järelevalvenõukogu juhitud 
avaliku valikumenetluse alusel. EVJA 
igapäevast tegevust juhib tegevdirektor, 
kes võib osaleda järelevalvenõukogu ja 
juhatuse koosolekutel hääleõiguseta.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) EVJA-t esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib järelevalvenõukogu avaliku 
konkursi raames. EVJA igapäevast 

(38) EVJA-t esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib Euroopa Parlament 
järelevalvenõukogu koostatud esialgse 
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tegevust juhib tegevdirektor, kes võib 
osaleda järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

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

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et liikmesriigi tasandil suurimate järelevalvealaste eriteadmistega 
isikutele — liikmesriigi järelevalveametnikele — tehakse ülesandeks valida kõige 
kvalifitseeritum isik eesistujaks. See kaotab ka politiseerituse, mis võiks tuleneda sellest, kui 
esialgse nimekirja koostajaks oleks üks Euroopa Liidu institutsioonidest.

Muudatusettepanek 176
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Selleks, et tagada Euroopa 
järelevalveasutuste tegevuse 
valdkonnaülene kooskõla, peaksid 
kõnealused järelevalveasutused tegema 
tihedat koostööd Euroopa 
järelevalveasutuste ühise nõuandekomitee 
(edaspidi “ühine nõuandekomitee”) 
kaudu ja jõudma võimaluse korral ühistele 
seisukohtadele. Ühine nõuandekomitee
peaks koordineerima kolme Euroopa 
järelevalveasutuse ülesandeid seoses 
finantskonglomeraatidega. Vajaduse 
korral peaksid Euroopa järelevalveasutuse 
(kindlustus- ja tööandjapensionid) või 
Euroopa järelevalveasutuse (pangandus)
pädevusvaldkonda kuuluvad õigusaktid 
võtma samaaegselt vastu ka asjaomased 
Euroopa järelevalveasutused. Ühise 
nõuandekomitee eesistuja ametiaeg kestab 
ühe aasta ning eesistujaks on järgemööda 
kolme Euroopa järelevalveasutuse 
eesistujad. Ühise nõuandekomitee 
eesistuja peaks olema Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu aseesimees. 
Ühisele nõuandekomiteele luuakse alaline 
sekretariaat kolmest Euroopa 
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järelevalveasutusest lähetatud 
personaliga, et arvestada mitteametliku 
teabe jagamisega ja ühise kultuurilise 
lähenemisviisi arendamisega kõigis 
kolmes Euroopa järelevalveasutuses. 

Or. en

Selgitus

On oluline õigesti määratleda ja täpsustada komisjoni ettepanekutega ettenähtud ühise 
nõuandekomitee osa. Ühine komitee peaks hõlbustama teabe jagamist Euroopa 
järelevalveasutuste vahel ning võtma arvesse Euroopa järelevalveasutuste vahelist 
vastastikust õppimist. Sellel peaks olema ka täistööajaga sekretariaat, mis aitaks ülesannete 
täitmisel, mis võivad hõlmata finantskonglomeraatide järelevalvet, ning pakuks Euroopa 
Keskpanga personali makromajandusliku fookuse mikromajanduslikku käsitlust Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu sekretariaadis.

Muudatusettepanek 177
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Uue järelevalvekorra rakendamist 
tuleks kavandada ja selle tõhusust 
hoolikalt hinnata. Keskpikas perspektiivis 
peaks kaaluma järelevalvekorra 
arendamist vaid kahel asutusel põhineva 
süsteemi suunas, millest üks vastutab 
järelevalve eest mikrotasandil ja teine 
vastutab läbipaistvuse, investorite kaitse ja 
turu integreerituse eest.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus esitatud järelevalvekord põhineb traditsioonilisel skeemil 
järelevalveasutuste kohta teatud vahendajatele. Piirid vahendajate vahel on aga 
määratlemata, seega tuleks keskpikas perspektiivis kaaluda vajaduse korral teistsugust 
järelevalvekorda.
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Muudatusettepanek 178
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) EVJA 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.

(41) EVJA täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt, Euroopa Liidu 
üldeelarvest kohustuslikult laekuv osamaks 
eraldi eelarverea kaudu. Euroopa Liidu
osamaksu suhtes tuleks kohaldada 
Euroopa Liidu eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

Or. en

Selgitus

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Muudatusettepanek 179
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) EVJA täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu

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

üldeelarvest kohustuslikult laekuv osamaks 
ja mis tahes finantseerimisasutuste 
makstud otsetasud. Euroopa Liidu
osamaksu suhtes tuleks kohaldada 
Euroopa Liidu eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
(edaspidi EVJA).

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. en

Muudatusettepanek 181
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2007/36/EÜ ja 
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et see piiraks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 
direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, et see piiraks 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
pädevust usaldatavusjärelevalve 
küsimuses), direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta], 
määrus (EÜ) nr 
1060/2009,…[reitinguagentuuride kohta] 
ning asjakohased osad direktiividest 
2005/60/EÜ ja 2002/65/EÜ sellises 
ulatuses, et need kohalduvad ettevõtetele, 
mis pakuvad investeerimisteenuseid või 
ühisinvesteerimisettevõtjatele, kes 
turustavad oma osakuid või aktsiaid, sh 
kõik komisjoni direktiivid, määrused ja 
otsused, mis põhinevad kõnealustel 
õigusaktidel, ning kõik tulevased 
õigusaktid, millega antakse EVJA-le 
ülesandeid.

Or. en

Selgitus

EVJA pädevusi peaks laiendama mitte ainult nõukogu seisukohas esitatud direktiividele, vaid 
ka aktsionäride õigusi käsitlevale direktiivile (2007/36/EÜ).

Muudatusettepanek 182
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ,
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 
et see piiraks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 

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

direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

Or. en

Selgitus

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Muudatusettepanek 183
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 
et see piiraks Euroopa 

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

Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 
direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

Or. en

Selgitus

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Muudatusettepanek 184
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 
et see piiraks Euroopa 

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

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
pädevust usaldatavusjärelevalve 
valdkonnas), direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EVJA tegutseb ka lõikes kaks 
osundatud õigusaktides käsitletavates 
tegevusvaldkondades, sh aktsionäride 
õiguste, äriühingu üldjuhtimise, auditi, 
finantsaruandlusega seotud asjades, 
eeldusel, et EVJA tegevus on vajalik 
selleks, et tagada lõikes 2 osutatud 
õigusaktide tõhus ja ühtne rakendamine. 
EVJA võtab sobivad meetmed ka 
ülevõtmispakkumiste, börsitehingute, 
väärtpaberistamise, katteta müügi ja 
tuletisinstrumentide, sh standardimise 
valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Gianni Pittella

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 õigus- ja 
haldusnormide järgimine.

3. Käesoleva määruse sätetega ei piirata 
komisjoni volitusi, eelkõige seoses 
Euroopa Liidu toimimislepingu artikli 
258 kohase kohustusega tagada Euroopa 
Liidu õiguse- ja haldusnormide järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist ja konkurentsivõimet
majandusliku kaasamise ja võrdsete 
võimaluste abil, ennetades ja 
korrigeerides süsteemseid ja piiriüleseid 
riske ja tagades sealhulgas eelkõige 
reguleerimise ja järelevalve kõrge, tõhusa, 
ühtse ja Euroopa taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve 
kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 

4. EVJA eesmärgid on: i) kaitsta 
investoreid, ii) parandada siseturu 
toimimist, tagades sealhulgas eelkõige 
reguleerimise ja järelevalve kõrge, tõhusa 
ja ühtse taseme ning tagades adekvaatse 
informatsiooni investoritele iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
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järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd. 
Selleks aitab EVJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, 
tõhusa ja tulemusliku kohaldamise, 
edendab järelevalvealast lähenemist ja 
esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, i a) vältida
regulatiivset arbitraaži ja sobimatut 
konkurentsi liikmesriikide vahel 
järelevalve jäikuse ja määruse 
jõustamisega, ii) kaitsta investoreid, iii) 
tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus 
ja nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd. 
Selleks aitab EVJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, 
tõhusa ja tulemusliku kohaldamise, 
edendab järelevalvealast lähenemist ja 
esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid ja muid sidusrühmi ning riigi 
rahandust, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
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EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutus võtab meetmeid, et säilitada turu likviidsus.
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Muudatusettepanek 194
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 195
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) vähendada rahanduse 
protsüklilisust ja tagada üldiselt 
finantssüsteemi lühiajaline, keskmise 
pikkusega ja pikaajaline stabiilsus ning v) 
tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast 
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tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

koostööd. Selleks aitab EVJA tagada 
artikli 1 lõike 2 kohaste Euroopa Liidu
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) edendada rahapoliitika 
sujuvat rakendamist turgudel ja tagada 
krediidi jälgitavus ning kontroll 
pangahoiuste ja institutsiooniliste 
vahendite üle. Selleks aitab EVJA tagada 
artikli 1 lõike 2 kohaste Euroopa Liidu
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 197
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, võttes samas 
arvesse vajadust edendada konkurentsi ja 
innovaatilisust siseturul ja tagada 
ülemaailmne konkurents. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Selgitus

On oluline, et iga Euroopa järelevalveasutuse võetud meede, sh regulatiivse arbitraaži 
vältimine, oleks seotud laiema, ülemaailmse konkurentsipildiga. Euroopa järelevalveasutus 
peaks kohustuma tegema ka majandusanalüüsi, et teha teadlikumaid otsuseid oma meetmete 
mõju kohta laiemal turul ja laiema turu sündmuste mõju kohta oma meetmetele. See on 
kooskõlas parimate tavadega liikmesriigi tasandil.
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Muudatusettepanek 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ja kohustub tegema 
turgude majandusanalüüsi, et edendada 
EVJA eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 

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

investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd ning vi) vältida 
regulatiivset arbitraaži ja aidata luua 
võrdseid võimalusi kõigile. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, vi) töötada välja 
ühtne metoodika, millega hinnata 
tooteomaduste ja turustusprotsessi mõju 
asutuste finantsseisundile ja 
tarbijakaitsele eesmärgiga luua kõigile 
võrdsed võimalused. Selleks aitab EVJA 
tagada artikli 1 lõike 2 kohaste Euroopa 
Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 203
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd ning vi )vältida 
regulatiivset arbitraaži ja aidata luua 
võrdseid võimalusi kõigile. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi. EVJA kohustub 
tegema majandusanalüüsi turgude kohta, 
et edendada EVJA eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 

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

terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus, v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd ning vi) vältida 
regulatiivset arbitraaži ja aidata luua 
võrdseid võimalusi kõigile. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ja kohustub tegema 
turgude majandusanalüüsi, et edendada 
EVJA eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus, v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd ning vi) vältida 
regulatiivset arbitraaži ja aidata luua 
võrdseid võimalusi kõigile. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 208
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 

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

rahvusvahelist järelevalvealast 
koordineerimist ja koostööd ning 
edendada ülemaailmset 
konkurentsivõimet ja toetada vähem 
arenenud majanduste finantsarengut. 
Selleks aitab EVJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, 
tõhusa ja tulemusliku kohaldamise, 
edendab järelevalvealast lähenemist ja 
esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, vi) töötada välja 
ühtne metoodika, millega hinnata 
tooteomaduste ja turustusprotsessi mõju 
asutuste finantsseisundile ja 
tarbijakaitsele eesmärgiga luua kõigile 
võrdsed võimalused. Selleks aitab EVJA 
tagada artikli 1 lõike 2 kohaste Euroopa 
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

Võttes arvesse 2008/2009 aasta kogemusi, tuleks stressitestid, sh mõjuhinnangud klientide 
kohta viia läbi ühenduse tasandil ning ühtset metoodikat kasutades, luues seeläbi võrdsed 
võimalused, kui võtta arvesse käendusi. 

Muudatusettepanek 210
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA 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. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku ühtlustamise ja kohaldamise, 
edendab järelevalvealast integreeritust ja
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi ning 
kohustub tegema turgude 
majandusanalüüsi, et edendada EVJA 
eesmärkide saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. EVJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 

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

eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EVJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
Euroopa Liidu õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ja kohustub tegema 
turgude majandusanalüüsi, et edendada 
EVJA eesmärkide saavutamist.

Or. en

Selgitus

On oluline, et iga Euroopa järelevalveasutuse võetud meede, sh regulatiivse arbitraaži 
vältimine, oleks seotud laiema, ülemaailmse konkurentsipildiga. Euroopa järelevalveasutus 
peaks kohustuma tegema ka majandusanalüüsi, et teha teadlikumaid otsuseid oma meetmete 
mõju kohta laiemal turul ja laiema turu sündmuste mõju kohta oma meetmetele. See on 
kooskõlas parimate tavadega liikmesriigi tasandil. 

Muudatusettepanek 212
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 214
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. EVJA täidab käesoleva määrusega 
seatud ülesandeid sõltumatult ja 
objektiivselt ainult Euroopa Liidu 
huvides.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada Euroopa järelevalveasutuste regulatiivne, järelevalvealane, 
institutsiooniline ja finantsiline sõltumatus. Seetõttu tehakse ettepanek lisada määrustes selge 
säte Euroopa järelevalveasutuste sõltumatuse kohta. See säte täiendaks muid määruste 
sätteid, mis keskenduvad muu hulgas Euroopa järelevalveasutuste eesistuja sõltumatusele.
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Muudatusettepanek 215
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 

Süsteem
1 a. EVJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi, mis tegutseb 
järelevalveasutuste integreeritud 
võrgustikuna, mis koondab kõik 
liikmesriikide ja Euroopa Liidu asutused, 
kelle pädevuses on käesolevas määruses 
ja sellega seonduvates ELi määrustes 
sätestatud finantsjärelevalve. Selle 
põhieesmärk on tagada tugev ja ühtne 
Euroopa järelevalve 
finantseerimisasutuste üle, mis tekitaks 
usaldust finantssüsteemi vastu, toetada 
Euroopa jätkusuutlikku kasvu ning täita 
ettevõtete ja kodanike vajadusi.
2. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem 
koosneb järgmistest üksustest:
a) määrusega (EÜ) nr …/…[ESRB] 
loodud Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ;
b) määrusega (EÜ) nr.../... [EBA] loodud 
Euroopa järelevalveasutus (pangandus);

c) määrusega (EÜ) nr.../...[EIOPA] 
loodud Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus ja tööandjapensionid);
d) EVJA;
e) Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee (JCESA), nagu on ette 
nähtud artikliga 40;
f) liikmesriikide asutused, mida on 
nimetatud määruse (EÜ) nr …/… artikli 
1 lõikes 2 [ESMA], määruses (EÜ) nr 
…/... [EIOPA] ja määruses (EÜ) nr …/… 
[EBA];
g) komisjon, et täita artiklites 7 ja 9 
osutatud ülesandeid;
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3. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi 
kõik osapooled teevad ELi lepingu artikli 
4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö 
põhimõtte kohaselt tihedat koostööd 
täieliku vastastikuse austamise vaimus.
4. Kõigile finantseerimisasutustele 
kehtivad Euroopa Liidu õiguse siduvad 
õigusaktid ning kõigi asutuste üle 
teostavad järelevalvet Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi pädevad 
asutused.
5. Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem ei 
takista pädevatel asutustel teostada 
riiklikku järelevalvet vastavalt Euroopa 
õiguslikult siduvatele aktidele ja 
rahvusvahelistele pangandusjärelevalve 
usaldatavuspõhimõtetele.
6. Üksnes nendel järelevalveasutustel, mis 
kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalve 
Süsteemi, on õigus teostada järelevalvet 
Euroopa Liidus tegutsevate 
finantseerimisasutuste üle.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „finantsturu osaline” – iga isik, kelle 
suhtes kohaldatakse artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusakte või siseriiklikke 
õigusakte, millega kõnealuseid õigusakte 
rakendatakse;

1) „finantsturu osaline” – iga ettevõtja, 
kelle põhitegevus hõlmab hoiuste võtmist, 
krediidi andmist, kindlustusteenuste või 
muude finantsteenuste pakkumist 
klientidele või liikmetele või kes osaleb 
finantsinvesteeringutes või 
kaubandustegevuses omal kulul; ning iga 
muu ettevõtja või üksus, kes tegutseb 
Euroopa Liidus ning kelle tegevus on 
sisult sarnane, isegi kui neil ei ole laiema 
avalikkusega otsest kokkupuudet.

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Süsteemne risk on finantsteenuseid 
ohustav häire, mille põhjustab kogu 
finantssüsteemi või selle osade oluline 
kahjustumine ning millel võib olla 
reaalmajandusele tõsiseid negatiivseid 
tagajärgi. Kõik finantseeringutega seotud 
asutuste, vahendajate, turgude, 
infrastruktuuride ja instrumentide liigid 
võivad mingil määral olla süsteemselt 
olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) Piiriülene risk on oht, mille 
põhjustab majanduslik tasakaalustamatus 
või finantskrahh kogu Euroopa Liidus või 
selle osades, millel võivad olla kahe või 
enama liikmesriigi majandustegevuses 
osalejate vahelistele tehingutele, siseturu 
toimimisele või Euroopa Liidu või kõikide 
liikmesriikide rahandusele 
märkimisväärsed negatiivsed tagajärjed. 
Kõik majandus- ja finantsriskid võivad 
piiriülesust silmas pidades olla mingil 
määral olulised.
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Or. en

Muudatusettepanek 219
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA täidab käesoleva määrusega 
seatud ülesandeid sõltumatult ja 
objektiivselt ainult Euroopa Liidu 
huvides. 

Or. en

Selgitus

Kolm Euroopa järelevalveasutust peaksid töötama kogu Euroopa Liidu heaolu nimel.

Muudatusettepanek 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriikide järelevalveasutused 
toimivad EVJA liikmetena Euroopa 
mõõdet järgides.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA asub Pariisis. 1. EVJA asub Frankfurdis. 

Or. en

Muudatusettepanek 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA asub Pariisis. 1. EVJA asub (…).

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 13. detsembril 2008. aasta kohtumise järeldustes rõhutatakse järgmist: 
„Lõpuks on liikmesriikide esindajad riigipeade või valitsuse tasandil kohtudes leppinud kokku 
selles, et seada muude tulevaste ametite või agentuuride asukohtade jaotamisel esmatähtsaks 
ühinevad riigid, kui nad kord Euroopa Liiduga ühinevad, ilma et see muudaks fakti, et kui 
asutatakse Euroopa Prokuratuur, saab vastavalt 8. aprilli 1965. aasta otsusele selle 
asukohaks Luxembourg.‟
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Muudatusettepanek 223
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA-l on järgmised ülesanded: 1. Et tagada ühtne ja tõhus Euroopa 
järelevalve finantseerimisasutuste üle, on 

EVJA-l järgmised ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 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 Euroopa Liidu õiguse
ühtsele kohaldamisele, 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, tagades 
järelevalvekolleegiumide ühtse toimimise 
ning võttes muuhulgas meetmeid 
eriolukordades;

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 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 Euroopa Liidu institutsioonidele 
ning koostades käesoleva määruse ja 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktidel 
põhinevaid suuniseid, soovitusi ja tehniliste 
standardite kavandeid;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tagada standardite ja Euroopa Liidu 
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 
pädevate asutuste vahelisi erimeelsusi, 
tagades järelevalvekolleegiumide ühtse 
toimimise ning võttes meetmeid 
muuhulgas eriolukordades;

Or. en
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Muudatusettepanek 227
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist pädevate asutuste vahel;

c) soodustada ja lihtsustada ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kinnitada, kas arvelduskodade 
pakutud lepingud kuuluvad 
arveldamisele;

Or. en

Selgitus

Et vähendada vastaspoole riski ja tagada, et turuosalised arveldaksid järjest enam 
tuletislepinguid keskses arvelduskojas, peaks EVJA otsustama, kas kesksete arvelduskodade 
pakutud lepingud kuuluvad arveldamisele. Ühtne autoriseerimisprotsess on vajalik, et 
kesksetel vastaspooltel oleks võimalik pakkuda teenuseid kogu Euroopa Liidu siseturul; kõik 
asjassepuutuvad järelevalveasutused tuleb kaasata, et tagada asutustes ühised tavad ja 
vältida regulatiivset arbitraaži. 
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Muudatusettepanek 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) kanda avalikku registrisse kõik 
arveldamisele kuuluvad lepingud ja kõik 
kesksed arvelduskojad, kes on volitatud 
kõnealuste lepingutega arveldama;

Or. en

Selgitus

Turuosalised peavad olema teadlikud kohustusest arveldada lepinguid, mis on tunnistatud 
arveldamisele kuuluvaks. 

Muudatusettepanek 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) pidada läbirääkimisi teabevahetuse 
lepingute üle kolmandate riikide 
järelevalveasutustega ning eriolukorraga 
toimetulekualaste menetluste üle ning 
need läbirääkimised lõpetada;

Or. en

Selgitus

Tuletisinstrumentide turud on ülemaailmsed ning paika tuleb panna tugev raamistik, et 
Euroopa Liit saaks suhelda väljaspool ELi asuvate infrastruktuuride ja turuosalistega. 
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Muudatusettepanek 231
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) koostada pädevate asutuste kohta 
vastastikuseid eksperdihinnanguid, et 
tagada järelevalvetulemuste sidusus;

e) hankida ja koostada pädevate asutuste 
kohta vastastikuseid eksperdihinnanguid, et 
tagada järelevalvetulemuste sidusus;

Or. en

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) luua andmebaasid oma 
pädevusvaldkonades ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides nimetatud juhtudel. 
Kogutud teave peab olema kättesaadav 
kõikidele turuosalistele ja see peaks 
sisaldama põhiteavet registreeritud 
turuosaliste, toodete, korrarikkumiste ja 
tehingute kohta, kui 
avalikustamiskohustus on nimetatud 
artikli 2 lõikes 1 osutatud õigusaktides; 

Or. en
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Muudatusettepanek 233
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tugevdada investorite kaitset, eelkõige 
hallates üksust, mis on vastutav nende 
Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktide 
jõustamise eest, mis käsitlevad teabe 
avaldamist toote kohta ja müügiprotsesse 
ning mis kehtivad kõikidele 
jaeinvestoritele seoses kõikide jaekliendile 
suunatud investeerimistoodete ja 
teenustega. Euroopa järelevalveasutus 
(pangandus) ja Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus ja tööandjapensionid) 
pakuvad igakülgset vajalikku abi ja 
koostööd, et võimaldada Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel 
korralikult seda ülesannet täita;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tugevdada investorite kaitset, eelkõige 
hallates üksust, mis on vastutav järgmiste 
tegevuste eest:
–volituste andmine uue toote müümiseks 
või kõnealuste volituste tühistamine
– tootearendamise kontrollimine 6 kuud 
pärast selle müügiletulekut
– nende Euroopa Liidu ühtlustatud 
õigusaktide jõustamise tagamine, mis 
käsitlevad teabe avaldamist toote kohta ja 
müügiprotsesse (ning mis kehtivad 
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kõikidele jaeinvestoritele seoses kõikide 
jaekliendile suunatud 
investeerimistoodete ja teenustega). 
Euroopa järelevalveasutus (pangandus) ja 
Euroopa järelevalveasutus (kindlustus ja 
tööandjapensionid) pakuvad igakülgset 
vajalikku abi ja koostööd, et võimaldada 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusel korralikult seda ülesannet täita;

Or. en

Selgitus

EVJA-l peaks olema ülesanne kaitsta investoreid. Ainult üks järelevalveasutus peaks selle 
ülesande puhul vastutama. See on viis, kuidas jõuda lähemale nn kahe tipu mudelile, ilma et 
peaks radikaalselt muutma kõiki kolme esitatud Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
määrust.

Muudatusettepanek 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) tugevdada investorite kaitset, eelkõige 
hallates üksust, mis on vastutav nende 
Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktide 
jõustamise eest, mis käsitlevad teabe 
avaldamist toote kohta ja müügiprotsesse 
ning mis kehtivad kõikidele 
jaeinvestoritele seoses kõikide jaekliendile 
suunatud investeerimistoodete ja 
teenustega. Euroopa järelevalveasutus 
(pangandus) ja Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus ja tööandjapensionid) 
pakuvad igakülgset vajalikku abi ja 
koostööd, et võimaldada Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel 
korralikult seda ülesannet täita;

Or. en
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Muudatusettepanek 236
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) reguleerida turutegijaid, et tagada 
likviidsus, konkurents ja läbipaistvus; 

Or. en

Selgitus

Turutegijate eelis ei peaks olema investori kaotus. 

Muudatusettepanek 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) võtta Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteelt 
sobival juhul üle kõik praegused 
ülesanded;

Or. en

Muudatusettepanek 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) avaldada ja ajakohastada 
koduleheküljel regulaarselt oma 
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tegevusvaldkondadega seotud teavet, et 
tagada avalikkusele kergesti kättesaadav 
teave;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nõuda, et liikmesriikide pädevad 
asutused viiks ühtse metoodika alusel läbi 
stressitestid;

Or. en

Selgitus

EVJA-l peaks olema volitus viia läbi stressiteste, et tagada süsteemi vastupanuvõime ja saada 
asjakohast teavet, mis põhineb ühtsel aruandlusel ja artikliga 17 kooskõlas oleval metoodikal. 

Muudatusettepanek 240
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) keelata teatavate toodetega 
kauplemine või teatavat tüüpi tehingud, et 
vältida investorite kaitse nõrgenemist, 
tagada finantsturgude nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus või kogu 
Euroopa Liidu või selle osa 
finantssüsteemi stabiilsus;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) edendada vastavalt artiklis 16 
nimetatule koordineeritud tegevust 
pädevate asutuste vahel, sh nende 
volituste aktiveerimist EVJA liikmetena, 
et jõuda ühise Euroopa Liidu vastuseni 
seoses süsteemsete riskide ja piiriüleste 
ohtudega toimetulekuga;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tagada direktiivi 2003/6/EÜ 
järgimine, et kindlustada investorite 
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kaitse, finantsturgude nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus või kogu 
Euroopa Liidu või selle osa 
finantssüsteemi stabiilsus

Or. en

Muudatusettepanek 244
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) koguda vajalikku teavet turuosaliste 
ja turustruktuuri kohta, et pakkuda 
terviklikke teadmisi;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) koguda vahetult vajalikku teavet 
finantseerimisasutuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) koguda vahetult vajalikke andmeid 
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finantseerimisasutustelt;

Or. en

Selgitus

Et täita artikli 1 lõikes 4 toodud eesmärke, peab EVJA-l olema ligipääs kogu asjakohasele 
teabele kõikidelt turuosalistelt, et tagada turu mikrotasandi piisav järelevalve. 

Muudatusettepanek 247
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) keelata teatavate toodetega 
kauplemine või teatavat tüüpi tehingud, et 
vältida finantsturgude nõuetekohase 
toimimise ja terviklikkuse kahjustumist 
või kogu Euroopa Liidu või selle osa 
finantssüsteemi stabiilsuse kahjustumist;

Or. en

Selgitus

Keeldu teatavatele toodetele tuleks pidada viimaseks abinõuks, kui turgude toimimine on 
tõsises ohus. 

Muudatusettepanek 248
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) keelata teatavate toodetega 
kauplemine või teatavat tüüpi tehingud, et 
vältida finantsturgude nõuetekohase 
toimimise ja terviklikkuse, sh investorite 
kaitse kahjustumist, või kogu Euroopa 
Liidu või selle osa finantssüsteemi 
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stabiilsuse kahjustumist;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) koordineerida EVJA liikmete poolt 
läbiviidavat andmete kogumist 
finantseerimisasutustelt;

Or. en

Selgitus

Tuletisinstrumentide turud on ülemaailmsed ning paika tuleb panna tugev raamistik, et 
Euroopa Liit saaks suhelda väljaspool ELi asuvate infrastruktuuride ja turuosalistega.

Muudatusettepanek 250
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 esimese lõigu punktides a ja d 
osundatud volitusi kasutades võtab EVJA 
arvesse liikmesriikide õigusakte, mis 
vastavad Euroopa Liidu õigusaktidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 252
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalve teostamiseks on EVJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 

Järelevalve teostamiseks on EVJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
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ning võimalus võtta tasu. ning võimalus võtta tasu. EVJA võib oma 
ainupädevusse kuuluva järelevalve 
teostamiseks ja uurimiste läbiviimiseks 
kasutada pädevate asutuste vahendeid ja 
volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 254
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalve teostamiseks on EVJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. EVJA teeb 
tihedat koostööd pädevate asutustega ja 
tugineb nende eriteadmistele, vahenditele 
ja volitustele, et teostada oma 
ainupädevusse kuuluvat järelevalvet ja 
uurimusi läbi viia.

Or. en

Selgitus

EVJA peaks tegema pädevate asutustega tihedat koostööd. On oluline, et uus 
järelevalvestruktuur põhineks pädevate asutuste eriteadmistel, vahenditel ja volitustel, et 
teostada ainupädevusse kuuluvat järelevalvet ja viia läbi uurimusi. 
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Muudatusettepanek 255
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA teostab oma ainupädevust 
järelevalve teostamiseks arvelduskodade 
ja reitinguagentuuride üle vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
septembri 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 
1060/2009 reitinguagentuuride kohta1.
__________
1 ELT L 302, 17.11.09, lk 1

Or. en
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Muudatusettepanek 257
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liikmesriikide asutuste volitused (pädevad 

asutused ja EVJA liikmed)
EVJA eesmärkide saavutamiseks on 
liikmesriikide asutustel (pädevatel
asutustel ja EVJA liikmetel) volitused 
võtta ennetavaid ja korrigeerivaid 
järelevalvemeetmeid. Need 
finantseerimisasutustega seotud volitused, 
mis on ette nähtud kasutamiseks 
proportsionaalsel viisil, hõlmavad 
järgmisi pädevusi: 
a) nõuda ja saada piisavalt teavet;
b) seada aruandmiskohustusi ja esitada 
andmete avalikustamise nõudeid;
c) viia kontrolli läbi kohapeal.
d) võtta usaldatavusega seotud meetmeid 
(sh huvide konflikte, head valitsemistava, 
likviidsust, sätteid, dividende ja 
tasustamispoliitikat mõjutavaid 
meetmeid); 

e) lahutada või eraldada 
jaepangandustegevus kauplemisest ja 
muudest mittekasumlikest tegevustest 
juhul, kui ühiste kriteeriumide alusel 
tehtud hinnang näitab riski olemasolu;
f) piirata ajutiselt teatud tüüpi toodetega 
kauplemine või teatud tüüpi tehingute 
tegemine või keelata ajutiselt kõnealused 
tooted ja tehingud, mis võivad otseselt või 
kaudselt põhjustada turgudel ülemäärast 
volatiilsust või häirida kogu Euroopa 
finantssüsteemi, rahandust või 
reaalmajandust või osa sellest; 
g) anda finantseerimisasutustele 
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korraldus tegutseda tütarettevõtte kaudu 
juhul, kui ühiste kriteeriumide alusel 
tehtud hinnang näitab sisemise riski 
olemasolu; 
h) määrata hoiatustrahve;
i) diskvalifitseerida juhte ja direktoreid;
j) kutsuda tagasi tegevjuhte või direktorite 
nõukogu;
k) sekkuda ajutiselt 
finantseerimisasutuste tegevusse;
l) võtta tagasi finantseerimisasutuste 
oluliste osanike piiratud vastutusega 
seotud soodustused, kui osanikud on 
ettevõtte huvide eest seismisel passiivsed, 
juhtudel, kui tegemist on läbipaistvuse 
puudumise, julge laenuandmise või -
võtmisega või tõsiste ja süsteemsete 
rikkumistega; 
m) laiendada rahalisi kohustisi juhtidele, 
direktoritele või finantseerimisasutustele, 
kes põhjustavad süsteemseid rikkumisi või 
teevad selles osas koostööd või kes 
rakendavad oma teenuste puhul 
sobimatut stimuleerimissüsteemi;
n) säilitada vajaduse korral juhtide ja 
direktorite deklaratsioonid huvide, 
tegevuste ja varade kohta;
o) nõuda regulaarselt ajakohastatava 
üksikasjaliku kriisilahenduskorra 
väljatöötamist, mis hõlmaks 
struktureeritud varajase sekkumise 
mehhanismi, viivitamata võetavaid 
parandusmeetmeid ja situatsiooniplaani 
pankroti puhuks;
p) tühistada litsentse ja võtta tagasi passe;
q) leppida kokku protokollides, et jõuda 
ühise Euroopa tasandi vastuseni 
võimalikult kiiresti ja automaatselt kui 
võimalik, et vältida või korrigeerida 
turuhäireid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 258
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Ühtsete eeskirjade kogumik

Or. en

Muudatusettepanek 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Et tagada tõhus ja ühtne 
finantseerimisasutuste Euroopa 
järelevalve, võtab komisjon rahvusvahelisi 
ja Euroopa Liidu põhimõtteid ja Euroopa 
Liidu õigusakte arvesse võttes vastu 
õigusaktid ja kinnitab 
järelevalvestandardid, et koostada ühtsete 
eeskirjade kogumik Euroopa 
finantsjärelevalve teostamiseks määruste 
ja otsuste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ühtsete eeskirjade kogumik
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a) seletab üksikasjalikult Euroopa 
õigusaktides sisalduvaid definitsioone;
b) täpsustab Euroopa õigusaktides 
sisalduvaid aruandekohustuse ja andmete 
avalikustamise nõuete ühisosa; 
c) pakub vajalikku teavet, et tagada 
tõhusad koostööprotsessid, sh järelevalve 
riskihinnang ja teabe jagamine, nagu 
nähakse ette Euroopa õigusaktidega; 
d) määratleb asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvestandardid, et tegeleda 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
varajaste hoiatuste ja soovitustega, mis 
hõlmavad kogu Euroopa Liitu või selle 
märkimisväärset osa;
e) defineerib asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvestandardid, et tegeleda 
piiriüleste riskidega, mis EVJA või 
Euroopa institutsioonid on tuvastanud 
kogu Euroopa Liidus või selle 
märkimisväärses osas;
f) defineerib asjakohased regulatiivsed ja 
järelevalvestandardid, mis on seotud 
aruandekohustuse, andmete 
avalikustamise ja usaldatavusnõuetega 
suure laenukapitaliga ettevõtetele ja 
investeerimisvahenditele ning mis 
toimivad kogu Euroopa Liidus, et vältida 
süsteemseid riske ja korrigeerida 
piiriüleseid riske;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA töötab välja tehnilised standardid 
käesoleva määruse ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud konkreetselt sätestatud 
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valdkondades. EVJA esitab standardite 
kavandid komisonile kinnitamiseks. 

valdkondades või komisjoni nõudmisel.
Tehnilised standardid ei hõlma poliitilisi 
otsuseid ning võtavad arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet. EVJA 
esitab standardite kavandid vastavalt 
käesolevale määrusele ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidele komisjonile 
delegeeritud õigusaktidena (regulatiivsed 
standardid) vastuvõtmiseks või 
rakendusaktidena (järelevalvestandardid)
kinnitamiseks. Standardikavandid tuleb 
samal ajal edastada ka Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Muudatusettepanek 262
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et täiendada ja muuta artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide 
vähemtähtsaid osi. Tehnilised standardid 
ei kujuta endast strateegilisi otsuseid ning 
nende sisu on piiratud õigusaktidega, 
millel nad põhinevad.

Or. en

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

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. Tehnilised standardid ei 
hõlma poliitilisi otsuseid ning nende sisu 
on piiratud õigusaktidega, millel nad 
põhinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EVJA läbi 
avaliku arutelu kõigi sidusrühmadega ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu, välja arvatud juhul, kui sellised 
arutelud ja analüüsid on asjaomaste 
tehniliste standardite rakendusala ja 
mõjuga seoses ebaproportsionaalsed või 
kui on tegemist kiireloomulise 
küsimusega. EVJA küsib ka artiklis 22 
osutatud väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu nõu või arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EVJA vajaduse 
korral läbi avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu, 
välja arvatud juhul, kui sellised arutelud 
ja analüüsid on asjaomaste tehniliste 
standardite rakendusala ja mõjuga seoses 
ebaproportsionaalsed või kui on tegemist 
kiireloomulise küsimusega. 

Or. en



AM\808173ET.doc 83/101 PE439.456v01-00

ET

Muudatusettepanek 268
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EVJA vajaduse 
korral läbi avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu, 
välja arvatud juhul, kui sellised arutelud 
ja analüüsid on asjaomaste tehniliste 
standardite rakendusala ja mõjuga seoses 
ebaproportsionaalsed või kui on tegemist 
kiireloomulise küsimusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne tehniliste standardite vastuvõtmist 
viib EVJA vajaduse korral läbi asjakohase 
avaliku arutelu ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu. Artiklis 22 
osutatud sidusrühmade kogu võib esitada 
oma arvamuse või nõuanded selle 
protsessi käigus.

Or. en
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Muudatusettepanek 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne tehniliste standardite vastuvõtmist 
viib EVJA läbi asjakohase avaliku arutelu 
ning analüüsib võimalikke seonduvaid 
kulusid ja kasu. EVJA küsib ka artiklis 22 
osutatud väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu nõu või arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne tehniliste standardite vastuvõtmist 
viib EVJA läbi asjakohase avaliku arutelu 
ning analüüsib võimalikke seonduvaid 
kulusid ja kasu ning nende praktilisust 
Euroopa Liidu finantsteenuste turul. 
EVJA küsib ka artiklis 22 osundatud 
panganduse sidusrühmade kogu nõu või 
arvamust. 

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehniliste standardite kavandeid 
koostades võtab EVJA arvesse finantsturu 
mängijate mitmekesisust ja standardite 
erinevat mõju kõikidele eri turuosalistele. 

Or. en

Muudatusettepanek 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esitab standardite kavandid 
komisjonile kinnitamiseks ning samal ajal 
ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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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kinnitada osaliselt või muudatustega, kui 
see on ühenduse huvides. 

Or. en

Selgitus

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Muudatusettepanek 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
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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. 

pärast standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada,
osaliselt kinnitada või tagasi lükata. 
Komisjon võib kõnealust ajavahemikku 
pikendada ühe kuu võrra. Komisjon 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
oma otsesest ning põhjendab seda.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla õigus tehnilisi standardeid muuta. Need on sisult tehnilised ning 
seetõttu peaksid need välja töötama ainult Euroopa järelevalveasutuse tehnilised eksperdid. 
Kui standardid osutuvad õiguse või ühtse turuga seotud põhjustel sobimatuks, võib komisjon 
need täielikult või osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada, 
osaliselt kinnitada või tagasi lükata. 
Komisjon võib kõnealust ajavahemikku 
pikendada ühe kuu võrra. Komisjon 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
oma otsesest ning põhjendab seda.

Or. en



PE439.456v01-00 88/101 AM\808173ET.doc

ET

Muudatusettepanek 278
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon kinnitab järelevalvestandardi 
kavandi kolme kuu jooksul pärast 
tehniliste standardite kavandite 
kättesaamist, kui järelevalvestandardi 
kavand on vastavuses Euroopa Liidu 
õigusaktidega. Komisjon võib kõnealust 
ajavahemikku selle ajavahemiku jooksul 
pikendada ühe kuu võrra. Komisjon võib 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
osaliselt või muudatustega, kui need on 
koostatud regulatiivsete standarditena 
Komisjon võib kõnealust ajavahemikku 
pikendada mõlemal juhul ühe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast 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 Euroopa Liidu huvides. 

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt kõnealuses artiklis sätestatule ei 
tohi komisjon muuta EVJA koostatud 
tehniliste standardite sisu ilma seda 
EVJA-ga eelnevalt kooskõlastamata.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Igal juhul teatab komisjon oma otsusest 
koos põhjendusega EVJA-le, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
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Or. en

Muudatusettepanek 283
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon jätab standardid kinnitamata, 
esitab ta põhjendatud muudatused ja 
saadab standardite kavandid tagasi 
EVJA-le. EVJA võib standardite 
kavandeid komisjoni esitatud muudatuste 
alusel muuta ja standardite kavandid 
uuesti komisjonile kinnitamiseks esitada. 

Or. en

Selgitus

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Muudatusettepanek 284
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon ei kavatse standardeid 
kinnitada või teeb seda osaliselt või 
muudatustega, saadab ta standardite 
kavandid EVJA-le tagasi koos 
kommentaaride ja tähelepanekutega.
EVJA võib standardite kavandeid 
komisjoni esitatud kommentaaride alusel 
muuta ja standardite kavandid uuesti 
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komisjonile kinnitamiseks esitada. 

Or. en

Muudatusettepanek 285
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon ei kavatse standardeid 
kinnitada, saadab ta standardite kavandid
EVJA-le tagasi, põhjendades kirjalikult, 
kuidas need on vastuolus Euroopa Liidu 
avalike huvidega, ei järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või 
takistavad Euroopa ühtse turu 
integratsiooni. 
Kuue nädala jooksul viib EVJA 
tehnilistesse standarditesse sisse vastavad 
muudatused, võttes arvesse komisjoni 
muresid.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe kuu jooksul pärast muudetud 
standardite kättesaamist kinnitab 
komisjon EVJA esitatud muudatustega 
standardid või lükkab need tagasi ja 
teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
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oma otsusest ning põhjendab seda.

Or. en

Selgitus

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Muudatusettepanek 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe kuu jooksul pärast muudetud 
standardite kättesaamist kinnitab 
komisjon EVJA esitatud muudatustega 
standardid või lükkab standardid tagasi.

Or. en

Selgitus

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Muudatusettepanek 288
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab regulatiivsed standardid 
delegeeritud õigusaktidena vastu vastavalt 
käesoleva määruse artiklitele 7 a–7 d ning 
kinnitab järelevalvestandardid 
rakendusaktidena, järgides Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohast 
menetlust. 

Or. en

Muudatusettepanek 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid 
vastu vastavalt artiklitele 7 a–7 d, mis on 
sätestatud lõikes 1 osutatud tehniliste 
standardite kehtestamiseks. Nimetatud 
õigusaktid vormistatakse määruse või
otsusena.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
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. Pärast ettenähtud menetluse läbimist 
avaldatakse standardid Euroopa Liidu 
Teatajas vastavalt pealkirja „ELi 
delegeeritud standardid“ või „ELi 
rakendusstandardid“ all.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühtsete eeskirjade kogumikku 
ajakohastatakse korrapäraselt ning seda 
kohandatakse uute Euroopa Liidu 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. EVJA teatab oma aastaaruandes, 
millised liikmesriigi ametiasutused ei ole 
järginud õigusakte ja 
järelevalvestandardeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 293
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Delegeeritud volituste kasutamine

1. Artiklis 7 nimetatud volitused 
regulatiivsete standardite vastuvõtmiseks 
delegeeritakse komisjonile määramata 
ajaks, kui valdkondlikud õigusaktid ei näe 
ette teisiti. 
2. Delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest 
teavitab komisjon kohe üheaegselt 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.
3. Volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile artiklites 7 
a ja 7 b sätestatud tingimuste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Delegeeritud volituste tühistamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 7 nimetatud delegeeritud 
volitused tühistada
2. Institutsioon, kes algatas sisemenetluse, 
et otsustada, kas delegeeritud volitused 
tuleks tühistada, püüab teist institutsiooni 
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ja komisjoni sellest teavitada mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
näitab, milliseid delegeeritud volitusi ta 
soovib tühistada ja esitab tühistamise 
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 295
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul pärast sellest 
teatamist. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda ajavahemikku kahe 
kuu võrra pikendada.
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 lõppu ning 
erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu komisjoni teavitada, et 
nad ei kavatse delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväiteid esitada. Sellistel 
juhtudel avaldatakse delegeeritud 
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õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub seal nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti kohta 
vastuväite, siis õigusakt ei jõustu. 
Vastuväite esitanud institutsioon esitab 
delegeeritud õigusaktile esitatud 
vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EVJA pädevatele 
asutustele või finantsturu osalistele 
suuniseid ja soovitusi. 

1. Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning Euroopa Liidu õigusaktide 
ühise, ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EVJA pädevatele
asutustele või finantsturu osalistele 
suuniseid ja soovitusi. Juhtudel, kui 
EVJA-l on õigusaktide alusel volitus 
töötada välja tehnilised standardid 
vastavalt käesoleva määruse artiklile 7, 
esitab ta suunised ja soovitused alles 
pärast seda, kui standardid on vastu 
võetud.

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et suuniseid ja soovitusi ei asendata standarditega, millele osundavad 
õigusaktid: see on õiguskindluse küsimus. Lisaks sellele peaks vastavalt üldisele eesmärgile 
koostada tõhus ühtsete eeskirjade kogumik olema Euroopa järelevalveasutuste motivatsioon 
ja volitused standardeid esitada väga tugev. 
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Muudatusettepanek 297
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EVJA pädevatele 
asutustele või finantsturu osalistele 
suuniseid ja soovitusi. 

1. Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames, (et vältida liikmesriikide 
ametiasutuste võimalikku „võidujooksu 
põhja‟ seoses tahtlikult leebete järelevalve 
standarditega, et tõsta oma 
finantskeskuste konkurentsivõimet), ning 
Euroopa Liidu õigusaktide ühise, ühtse ja 
järjepideva kohaldamise tagamiseks esitab 
EVJA pädevatele asutustele või finantsturu 
osalistele suuniseid ja soovitusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1 a. EVJA viib suuniste ja soovituste osas 
läbi avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu.
EVJA küsib ka artiklis 22 osundatud 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu nõu 
või arvamust.

Or. en
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Muudatusettepanek 299
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Suunised ja soovitused avaldatakse 
EVJA koduleheküljel.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võtavad mis tahes 
meetmeid, et kõnealuseid suuniseid ja 
soovitusi järgida. 

2. Pädevad asutused ja finantsturu 
osalised võtavad mis tahes meetmeid, et 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi järgida. 

Or. en

Muudatusettepanek 301
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga pädev asutus otsustab kahe kuu 
jooksul alates suunise või soovituse 
esitamisest, kas ta kavatseb seda suunist 
või soovitust järgida. Juhul, kui pädev 
asutus kõnealuseid suuniseid ja soovitusi 
ei kohalda, põhjendab ta seda EVJA-le. 
EVJA võib üksikjuhtumite alusel 
otsustada need pädevate asutuste 
põhjendused avalikustada. 
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Or. en

Muudatusettepanek 302
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Pärast esitamist peavad kõik 
finantsturu osalised andma igal aastal 
selgel ja põhjalikul viisil aru, kas nad 
järgivad seda suunist või soovitust.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Oma aastaaruandes peab EVJA 
nimetama, milline liikmesriigi 
ametiasutus ei ole EVJA esitatud 
suuniseid ja soovitusi järginud, ning 
kirjeldama, kuidas EVJA kavatseb tagada 
oma soovituste ja suuniste täitmise 
edaspidi; samuti peab aruanne sisaldama 
sama teavet peamiste suuremate 
finantsturu osaliste kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui pädev asutus kõnealuseid suuniseid 
ja soovitusi ei kohalda, esitab ta põhjused
EVJA-le, kes need avalikustab.

Or. en

Selgitus

Et tehniliste standardite kohaldamist kindlustada, on rakendamist väärt nn järgimise või 
selgitamise põhimõte, mille kohaselt tuleb eeskirjade täitmisest kõrvalekaldumist põhjendada.


