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Muudatusettepanek 171
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 173
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Parlament nõudis korduvalt juba 
pikka aega enne finantskriisi tõeliselt 
võrdsete võimaluste tagamist kõigile liidu 
tasandi osalejatele, juhtides ühtlasi 
tähelepanu järelevalvestruktuuri olulistele 
puudustele liidu järjest tugevamini 
integreeritud finantsturgudel (13. aprilli 
2000 resolutsioonis komisjoni teatise 
“Finantsturgude raamistiku 
rakendamine: tegevuskava”1 kohta, 25. 
novembri 2002 resolutsioonis 
usaldatavusnormatiivide järelevalve 
eeskirjade kohta Euroopa Liidus2, 11. 
juuli 2007 resolutsioonis finantsteenuste 
poliitika (2005–2010) – valge raamat3

kohta, 23. septembri 2008 resolutsioonis 
koos soovitustega komisjonile riskifondide 
ja börsiväliste investeeringute4 kohta, 9. 
oktoobri 2008 resolutsioonis koos 
soovitustega komisjonile Lamfalussy 
protsessi järelmeetmete kohta: edaspidine 
järelevalvestruktuur5, 22. aprilli 2009 
resolutsioonis Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu muudetud ettepaneku kohta 
võtta vastu direktiiv kindlustus- ja 
edasikindlustusäri alustamise ja jätkamise 
kohta (Solvency II)6 ning 23. aprilli 2009 
ettepanekus võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus 
krediidireitinguagentuuride kohta7).
___________
1 EÜT C 40, 07.02.2001, lk 453. 
2 ELT C 25 E, 29.01.2004, lk 394.
3 ELT C 175 E, 10.07.2008, lk xx.
4 ELT C 8 E, 14.01.2010, lk 26.
5 ELT C 9 E, 15.01.2010, lk 48.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0251.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0279.
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Muudatusettepanek 174
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) G20 juhid deklareerisid 2. aprilli 
2009 liidrite avalduses „Ülemaailmne 
taastus- ja reformikava“ järgmist: 
„Astume samme selle nimel, et luua 
tulevasele finantssektorile tugevam, 
ülemaailmselt järjepidevam järelevalve- ja 
õigusraamistik, mis toetab jätkusuutlikku 
ülemaailmset kasvu ning teenib ettevõtete 
ja kodanike vajadusi.“ 

Or. en

Muudatusettepanek 175
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Finants- ja majanduskriis ohustab 
tõsiselt siseturu stabiilsust. Stabiilse ja 
usaldusväärse finantssüsteemi taastamine 
ja säilitamine on vältimatu eeltingimus 
usalduse ja ühtsuse säilitamiseks siseturul 
ning seeläbi selliste tingimuste tagamiseks 
ja parandamiseks, mida on vaja täielikult 
integreeritud ja hästi toimiva 
finantsteenuste siseturu loomiseks. 
Tugevasti integreeritud finantsturud 
pakuvad paremaid riskide hajutamise ja 
rahastamise võimalusi ning aitavad seega 
parandada majanduse kohanemisvõimet 
kriisiolukordades. 

(5) Finants- ja majanduskriis ohustab 
tõsiselt finantssüsteemi ja siseturu 
stabiilsust. Stabiilse ja usaldusväärse 
finantssüsteemi taastamine ja säilitamine 
ülemaailmsel ja Euroopa tasandil on 
vältimatu eeltingimus usalduse ja ühtsuse 
säilitamiseks siseturul ning seeläbi selliste 
tingimuste tagamiseks ja parandamiseks, 
mida on vaja täielikult integreeritud ja hästi 
toimiva finantsteenuste siseturu loomiseks. 
Tugevasti integreeritud finantsturud 
pakuvad paremaid riskide hajutamise ja 
rahastamise võimalusi ning aitavad seega 
parandada majanduse kohanemisvõimet 
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kriisiolukordades. 

Or. en

Muudatusettepanek 176
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste
Süsteem oleks liikmesriikide ja Euroopa 
järelevalveasutuste integreeritud võrgustik, 
mille ülesehituse kohaselt teostatakse 
finantseerimisasutuste tavapärast
igapäevast järelevalvet pädevates asutustes 
ja liikmesriikides ja jäetakse piiriüleste 
kontsernide järelevalve teostamise põhiroll 
järelevalvekolleegiumide kanda. Samuti 
aitab see ühtlustada ning järjekindlamalt
ja ühtsemalt kohaldada 
finantseerimisasutusi ja finantsturgusid 
käsitlevaid Euroopa eeskirju ja 
standardeid kogu Euroopas. Tuleks luua 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (Euroopa järelevalveasutused) ning 
nende ühiskomitee. Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
täiendab Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu kui Euroopa makrojärelevalve 
asutus EPJA tuleb luua vastavalt 
Euroopa ja rahvusvahelise tasandi
parimatele tavadele. Üks lähenemine võib 
olla otsese järelevalve uue tasandi 
loomine EPJA poolt. Selleks et vältida 
rahvusvahelist moonutamist ja tugevdada 
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi, tuleks hoolikalt hinnata ja 
kaaluda otsese järelevalve rakendamist, et 
lisada väärtust suurte 
finantseerimisasutuste järelevalvele, 
millest paljud on oma olemuselt 
ülemaailmsed ja tegutsevad ELis. See 
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kehtib eelkõige neile suurtele 
finantseerimisasutustele, kes tegelevad 
äriklientide ja muude tegevustega, mis
võivad kujutada süsteemset riski 
siseturule, ning neile 
finantseerimisasutustele, mis on 
määratletud ja tegutsevad rahvusvahelisel 
tasandil. Seda küsimust tuleb lähemalt 
uurida käesoleva määruse esimesel 
läbivaatamisel vastavalt artiklile 66, mis 
peab toimuma hiljemalt kolm aastat 
pärast määruse jõustumist. 

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse selliste 
finantseerimisasutuste igapäevast 
järelevalvet, millel pole ELi mõõdet, riigi 
tasandil. Järelevalvekolleegiumid 
teostavad järelevalvet selliste asutuste üle, 
mis tegutsevad piiriüleselt, kuid millel 
pole ELi mõõdet. EPJA võtab järkjärgult 
üle järelevalve Euroopa mõõtmega 
asutuste üle. Samuti aitab see ühtlustada ja 
ühtsemalt kohaldada finantseerimisasutusi 
ja finantsturgusid käsitlevaid eeskirju kogu 
ühenduses. Tuleks luua Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa 
järelevalveasutus (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ning Euroopa 
järelevalve asutus (väärtpaberiturud) ja 
Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee). 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
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kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi.

Or. en

Selgitus

Teksti parem arusaadavus.

Muudatusettepanek 178
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja ühenduse
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse 
finantseerimisasutuste igapäevast 
järelevalvet riigi tasandil. 
Järelevalvekolleegiumid koordineerivad 
piiriüleste asutuste järelevalvet. Samuti 
aitab see ühtlustada ja ühtsemalt kohaldada 
finantseerimisasutusi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju kogu ühenduses. 
Tuleks luua Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (Euroopa järelevalveasutused). 

Or. en
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Muudatusettepanek 179
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
(edaspidi „EPJA”) peaks edendama 
finantsalast jätkusuutlikkust ja tugevat 
Euroopa finantsturgu eesmärgiga
parandada siseturu toimimist ja 
konkurentsivõimet finantsalase kaasamise 
ja võrdsete tingimuste alusel, ennetades ja 
parandades süsteemseid ja piiriüleseid 
riske ning tagades reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse Euroopa
taseme, võttes arvesse kõigi liikmesriikide 
erinevaid huve, et ennetada õiguslikku 
ebaselgust ning tagada võrdsed 
tingimused, et kaitsta hoiustajaid ja 
investoreid ning teisi sidusrühmi ning 
riigi vahendeid, tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus, läbipaistvus ja 
nõuetekohane toimimine ning 
finantssüsteemi jätkusuutlik koostoime 
tegeliku majandusega, et vähendada 
finantsvaldkonna protsüklilisust ja 
edendada rahanduspoliitika sujuvat 
rakendamist turgudel, tagada krediidi 
jälgitavus, et saavutada UEM-eeskirjad, 
ning et edendada stabiilsust ja tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, et 
sellest saaks kasu kogu majandus, 
sealhulgas finantseerimisasutused ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad. Selle 
ülesandeks on samuti järelevalve 
integratsiooni ja parimatele tavadele 
lähenemise edendamine ning ELi 
institutsioonidele nõu andmine 
panganduse, maksete, e-raha 
reguleerimise ja järelevalve ning sellega 
seotud ärijuhtimise, auditeerimise ja 
finantsaruandluse küsimustes. Kõnealuste 
ülesannete täitmiseks peaks EPJA olema 
Euroopa asutus, millel on juriidilise isiku 
staatus ning mis on õiguslikult, halduslikult 
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ja rahanduslikult iseseisev.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
(edaspidi „EPJA”) peaks aitama parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, võttes arvesse kõigi 
liikmesriikide erinevaid huve, et ennetada 
õigusalaseid vaidlusi ja tagada võrdsed 
tingimused, et kaitsta hoiustajaid ja 
investoreid, tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine ning finantssüsteemi stabiilsus 
ja tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast 
koostööd, et sellest saaks kasu kogu 
majandus, sealhulgas 
finantseerimisasutused ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad, 
arvestades sealjuures vajadusega 
parandada siseturul konkurentsi ja 
uuendustegevust ning tagada 
ülemaailmne konkurentsivõime. Selle 
ülesanded hõlmavad ka järelevalve 
lähenemise edendamist ning ELi 
institutsioonidele nõu andmist 
panganduse, maksete, e-raha 
reguleerimise ja järelevalve ning sellega 
seotud ärijuhtimise, auditeerimise ja 
finantsaruandluse küsimustes. Kõnealuste 
ülesannete täitmiseks peaks EPJA olema 
ühenduse asutus, millel on juriidilise isiku 
staatus ning mis on õiguslikult, halduslikult 
ja rahanduslikult iseseisev.

Or. en
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Selgitus

Võtab arvesse vajadust edendada konkurentsi ja uuendustegevust, nagu on ette nähtud 
Skinneri raportis.

Muudatusettepanek 181
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 182
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) ELi tasandi tugev 
pangandusjärelevalve peab hõlmama 
kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud 
järelevalvepõhimõtteid.. Baseli 
pangandusjärelevalve komitee vastu 
võetud „Tõhusa pangandusjärelevalve 
põhimõtted" näevad tõhusa 
pangandusjärelevalve eeldusena esimese 
põhimõttena ette „järelevalve teostajate 
volitusi tegeleda seadusele vastavuse ning 
turvalisuse ja vigadega“. Seetõttu tuleb 
tuvastada ja selgelt määratleda ELi 
tasandi pangandussüsteemi turvalisuse ja 
vigade põhiküsimused, st süsteemsed 
riskid (ülemaailmsete riskidena) ja 
piiriülesed riskid (Euroopa riskidena).

Or. en

Muudatusettepanek 183
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Käesolev määrus sisaldab süsteemse 
riski määratlust, mille on üheskoos välja 
töötanud Rahvusvaheline Valuutafond, 
Rahvusvaheline Arvelduspank ja 
Finantsstabiilsuse Järelevalvenõukogu 
ning mis võeti vastu 28. oktoobril 2009 
G20 rahandusministrite ja keskpankade 
juhtide aruande raames, mis oli vastuseks 
G20 liidrit palvele aprillis 2009. Aruandes 
määratletakse süsteemset riski kui 
"finantsteenuste häirete riski, mille on (i) 



AM\808174ET.doc 13/77 PE439.457v01-00

ET

põhjustanud finantssüsteemi kõigi osade 
seisundi halvenemine ja (ii) mis võib 
suure tõenäosusega kaasa tuua 
negatiivsed mõjud reaalmajandusele.“ 
Määratluse aluseks on finantsasutuse, 
turu või vahendi negatiivsete välismõjude 
tuvastamine. Kõik finantsvahendajate, 
turgude ja infrastruktuuritüübid võivad 
olla teatud määral süsteemi jaoks olulised

Or. en

Muudatusettepanek 184
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 c) Piiriülese riski määratlus sisaldab 
kõiki riske, mille on põhjustanud 
majanduse tasakaalustamatus ja 
finantshäired kogu Euroopa Liidus või 
selle osades ning millel võib olla oluline 
negatiivne mõju kahe või enama 
liikmesriigi siseturu toimimisele ja ELi või 
selle liikmesriigi ettevõtjate vahelistele 
tehingutele või. Kõik majandus- ja 
finantsriskide tüübid võivad olla teatud 
määral piiriülesed. 

Or. en

Muudatusettepanek 185
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Arvestades direktiivi 2005/60/EÜ 
horisontaalset olemust, ei piira käesolev 
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määrus liikmesriikide olemasolevaid 
institutsionaalseid raamistikke 
rahapesuvastase tegevuse ja terrorismi 
rahastamisega võitlemise kohta. Direktiivi 
2005/60/EÜ kontekstis meetmete võtmisel 
arvestab EPJA juurdepääsuga 
olemasolevasse raamistikku ning teeb 
asjakohast koostööd teiste samaväärsete 
organitega.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Soovitav on, et EPJA edendaks ühtset 
lähenemisviisi hoiuste tagamise 
valdkonnas, et tagada hoiustajatele võrdsed 
võimalused ja hoiustajate võrdne 
kohtlemine kogu ühenduses. Kuna hoiuste 
tagamise skeemide rakendamist 
kontrollivad liikmesriigid ja seda ei tehta 
regulatiivse järelevalve teel, peaks EPJA-l 
olema õigus kasutada käesoleva määruse 
kohaseid volitusi seoses hoiuste tagamise 
skeemi ja selle haldajaga.

(13) Soovitav on, et EPJA edendaks ühtset 
lähenemisviisi hoiuste tagamise 
valdkonnas, et tagada hoiustajatele võrdsed 
võimalused ja hoiustajate võrdne 
kohtlemine kogu ühenduses. Kuna hoiuste 
tagamise skeemide rakendamist 
kontrollivad liikmesriigid ja seda ei tehta 
regulatiivse järelevalve teel, peaks EPJA-l 
olema õigus kasutada käesoleva määruse 
kohaseid volitusi seoses hoiuste tagamise
skeemi ja selle haldajaga. EPJA roll 
vaadatakse läbi pärast Euroopa hoiuste 
tagamise fondi loomist? 

Or. en

Selgitus

EPJA roll hoiuste tagamise valdkonnas tuleb pärast Euroopa hoiuste tagamise fondi loomist
uuesti läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 187
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) EPJA eesmärkide saavutamiseks 
ning järjekindla ja tõhusa järelevalve 
tagamiseks Euroopa tasandil tuleks 
liikmesriikide asutustele, kes on pädevad 
asutused ja EPJA liikmed, mitu õigust, 
mille alusel oleks võimalik võtta 
ennetavaid ja parandavaid 
järelevalvemeetmeid, edendades samal 
ajal ühist, koordineeritud tegevust. Neid 
õigusi tuleb kasutada proportsionaalselt 
ning nende hulka kuulub õigus nõuda ja 
saada asjakohast teavet; kehtestada 
aruandlus- ja avaldamisnõudeid; viia läbi 
kohapealseid kontrollimisi; võtta 
usaldatavusnormatiividega seotud 
meetmeid (sealhulgas neid, mis 
puudutavad huvide konflikti, head 
valitsemistava, likviidsust, reserve, 
dividende ja hüvitiste poliitikat); lahutada 
või eraldada jaepangandustegevus 
kauplemis- ja muudest mitteüldkasulikest 
teenustest, kui tavapäraste kriteeriumide 
alusel hindamine tuvastab vastava riski; 
piirata või keelata ajutiselt teatud tooteid 
või teatud tüüpi tehingud, mis võivad 
otseselt või kaudselt põhjustada turgudel 
liigset volatiilsust või häireid; nõuda 
finantseerimisasutustelt õigustatud 
juhtudel lähtuvalt üldkehtivatest 
kriteeriumidest töötamist tütarettevõtte 
kaudu; kehtestada trahve; kõrvaldada 
ametikohtadelt juhte ja direktoreid; 
eemaldada tegevjuhid või juhatus; 
sekkuda ajutiselt finantseerimisasutuse 
tegevusse; võtta finantseerimisasutuste 
olulistelt osanikelt ära piiratud vastutuse 
eelised, kui nad on kriitilistel juhtudel 
ettevõtte huvide kaitsmisel passiivsed; 
laiendada finantsvastutust neile, kes on 
olnud seotud raskete rikkumistega; 
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kontrollida vajadusel õigsuse ja vastutuse 
kontrollimiseks deklaratsioone; nõuda 
eriolukorra kavasid; tühistada litsentse ja 
võtta tagasi passe; leppida kokku ühise ja 
tõhusa tegevuse reeglid.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Ühtsed eeskirjad on vajalikud 
selleks, et tagada finantsteenuste alaste 
õigusaktide, määruste ja standardite 
järjepidev ühtlustamine ja ühesugune 
rakendamine. Regulatiiv- ja 
järelevalvestandardid, mille alusel ühtsed 
eeskirjad välja töötatakse, ei tohi tekitada 
võrdsete tingimuste kehtestamisel ning 
hoiustajate, investorite ja tarbijate 
asjakohasel kaitsmisel üle kogu Euroopa 
õiguslikku ebaselgust. Ühtsetes 
eeskirjades tuleb esitada määratlused, 
määrata ühtsed aruandluselemendid ning 
kirjeldada nõudeid ja esitada vajalikud 
andmed selleks, et tagada tõhus 
koostööprotsess, sealhulgas 
järelevalveriski hindamine ja teabe 
jagamine vastavalt Euroopa õigusaktides 
ettenähtule. Praeguse määruse raames 
määratlevad ühtsed eeskirjad asjakohased 
regulatiiv- ja järelevalvestandardid, mis 
käsitlevad varast hoiatamist ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitusi 
ning piiriüleseid riske, mille EPJA või 
Euroopa institutsioonid tuvastavad kas 
seoses kogu või olulise osa Euroopaga. 
Lisaks määratlevad ühtsed eeskirjad 
asjakohased regulatiiv- ja 
järelevalvestandardid, mis puudutavad 
kõnealuste suure mõjuvõimuga ja kogu 
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Euroopas tegutsevate ettevõtete ja 
investeerimisfirmade aruandlust, 
esitatavaid näitajaid ja 
usaldatavusnormatiivide nõudeid, et 
vältida süsteemseid ja kõrvaldada 
piiriüleseid riske. 

Or. en

Muudatusettepanek 189
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 hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna 
EPJA-l on põhjalikud eriteadmised, oleks 
tõhus ja asjakohane teha talle ülesandeks 
töötada ühenduse õiguses 
kindlaksmääratud valdkondades välja 
tehniliste standardite kavandid, mille 
puhul ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.
Komisjon peaks kinnitama kõnealused 
standardite kavandid vastavalt ühenduse 
õigusele, et anda neile siduv õigusjõud. 
Tehniliste standardite kavandid peab 
vastu võtma komisjon. Tehniliste 
standardite kavandeid muudetakse, kui 
need näiteks ei ole kooskõlas ühenduse 
õigusega ega järgi proportsionaalsuse 
põhimõtet või kui need on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

(14) Komisjon peaks kinnitama kõnealused 
standardite kavandid vastavalt ühenduse 
õigusele, et anda neile siduv õigusjõud. 
Komisjon saab tehniliste standardite 
kavandid osaliselt või täielikult tagasi 
lükata, 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 Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
otsuse standardite vastuvõtmise, osalise 
vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta.. 
Tehniliste standardite väljatöötamise 
protsess käesolevas määruses ei piira 
komisjoni õigust võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas asutamislepingu 
artikliga 290. Tehnilisi standardeid 
puudutavad küsimused ei hõlma poliitilisi 
otsuseid ning standardite sisu on piiratud 
liidu esimesel tasandil vastuvõetud 
õigusaktidega. Standardite kavandite 
väljatöötamine EPJA poolt tagab riikide 
järelevalveasutuste eriteadmiste 
kaasamise. 
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Or. en

Selgitus

Komisjonile ei tohiks anda õigust tehnilisi standardeid muuta. Standardid on oma olemuselt 
tehnilised ning seetõttu peaksid neid välja töötama ainult Euroopa järelevalveasutuse 
tehnikaspetsialistid. Juhul kui standardid on õigusest või ühisturust tulenevatel põhjustel 
sobimatud, saab komisjon need täielikult või osaliselt tagasi lükata.

Muudatusettepanek 190
Antolín Sánchez Presedo

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

(14) Kuna EPJA-l on põhjalikud 
eriteadmised, oleks tõhus ja asjakohane 
teha talle ülesandeks töötada Lamfalussy 
menetluse 2. tasandi õigusaktide
(Euroopa õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades või komisjoni palvel) ja 
Lamfalussy menetluse 3. tasandi 
järelevalvemeetmete (oma initsiatiivil)
raames välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid ning mis peavad arvesse 
võtma proportsionaalsuse põhimõtet.
Standardite kavandeid, mille komisjon 
peab regulatiivsete standarditena heaks 
kiitma, võidakse komisjoni poolt muuta. 
Järelevalvestandardite korral võtab 
komisjon kõnealused tehniliste 
standardite kavandid vastu siis, kui need 
on kooskõlas Euroopa õigusega, et anda 
neile siduv seaduslik jõud. Komisjonil on 
õigus võtta vastu finantsteenuste 
regulatiivseid standardeid delegeeritud 
õigusaktidena kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290. 
Järelevalvestandardid tuleb vastu võtta 
rakendusaktidena kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 291.
Kõnealuste standardite sujuvama ja 
kiirema vastuvõtmise tagamiseks võiks
kehtestada tähtaja, mille jooksul komisjon 
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peab tegema vastuvõtmist käsitleva otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
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. Tehniliste standardite 
koostamisel peab EPJA järgima 
proportsionaalsuse põhimõtet, võttes 
arvesse finantseerimisasutuste erinevaid 
struktuure ja riskiprofiile. Eelkõige peab 
EPJA püüdma tagada, et demokraatlikult 
kontrollitavatele ühistutele, millel on 
kohalike omavalitsuste tasandil oluline 
roll sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel, ei 
tekiks ebavajalikku koormust. Komisjon 
peaks kinnitama kõnealused standardite 
kavandid vastavalt ühenduse õigusele, et 
anda neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandid peab vastu võtma 
komisjon. Tehniliste standardite kavandeid 
muudetakse, kui need näiteks ei ole 
kooskõlas ühenduse õigusega ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või kui need 
on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
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tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 
jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus peab arvese võtma eri ärimudeleid, mis 
finantsteenuste sektoris esinevad. Sama tüüpi finantseerimisasutuste tehnilised standardid ei 
tohiks liikmesriikides erineda, kuid peaksid olema piisavalt paindlikud selleks, et tunnistada 
demokraatlikult kontrollitavaid ühistuid, mille ärimudelid on äärmiselt riskikartlikud ning
millel on kohalikes omavalitsustes sotsiaalse tõrjutusega võitlemisel oluline roll.

Muudatusettepanek 192
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 hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
l on põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
ühenduse õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite kavandid 
vastavalt ühenduse õigusele, et anda neile 
siduv õigusjõud. Tehniliste standardite 
kavandid peab vastu võtma komisjon. 
Tehniliste standardite kavandeid
muudetakse, kui need näiteks ei ole 
kooskõlas ühenduse õigusega ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või kui need 
on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse 
õigustikus. Kõnealuste standardite 

(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 EPJA-
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. Kõnealused standardid 
ei tohiks seetõttu olla vastuolus ühegi 
liikmesriigi õigusaktidega, sest sellised 
õigusaktid näevad ette poliitiliste otsuste 
tegemise. Komisjon peaks kinnitama 
kõnealused standardite kavandid vastavalt 
ühenduse õigusele, et anda neile siduv 
õigusjõud. Tehniliste standardite kavandid 
peab vastu võtma või tagasi lükkama
komisjon kooskõlas selgete ja 
läbipaistvate põhimõtetega. Tehniliste 
standardite kavandid lükatakse tagasi, kui 
need näiteks ei ole kooskõlas ühenduse 
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sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 
jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Olle Schmidt

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 hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
l on põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
ühenduse õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite kavandid 
vastavalt ühenduse õigusele, et anda neile 
siduv õigusjõud. Tehniliste standardite 
kavandid peab vastu võtma komisjon. 
Tehniliste standardite kavandeid 
muudetakse, kui need näiteks ei ole 
kooskõlas ühenduse õigusega ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või kui need 
on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 

(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 EPJA-
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 komisjon 
üldiselt ei muuda, välja arvatud juhul, kui 
seda nõuad eriolukord, näiteks kui 
standardite kavandid 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. Komisjon ei muuda EPJA 
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jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

koostatud tehniliste standardite sisu ilma 
seda EPJA-ga kooskõlastamata. 
Kõnealuste standardite sujuvama ja 
kiirema vastuvõtmise tagamiseks tuleks 
kehtestada tähtaeg, mille jooksul komisjon 
peab tegema vastuvõtmist käsitleva otsuse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni peaks kasutama tehniliste standardite muutmise õigust, mis on sätestatud artiklis 7, 
ainult viimase abinõuna. Vastasel juhul võib see õõnestada Euroopa järelevalveasutuse 
koostajate tööd ning tuua finantseerimisasutuste jaoks kaasa õigusliku ebaselguse.

Muudatusettepanek 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
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) 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 EPJA-
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. 
Komisjon ei muuda tehniliste standardite 
kavandeid. Komisjon võib tehniliste 
standardite kavandid tagasi lükata ainult 
siis, kui need näiteks ei ole kooskõlas 
Euroopa Liidu õigusega ega järgi 
proportsionaalsuse põhimõtet või kui need 
on vastuolus finantsteenuste siseturu 
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õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, mille 
jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

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

Selleks et tagada EPJA sõltumatus ja tunnustada tema asjatundlikkust, ei tohiks komisjonil 
olla õigust muuta EPJA esitatud tehniliste standardite kavandeid. Komisjonil peaks olema 
üksnes õigus tehnilisi standardeid läbi vaadata ning neid selgete ja läbipaistvate põhimõtete 
alusel vastu võtta või tagasi lükata.

Muudatusettepanek 195
Leonardo Domenici

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 hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
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 

(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 EPJA-
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. 
Komisjon ei muuda tehniliste standardite 
kavandeid. Komisjon võib tehniliste 
standardite kavandid tagasi lükata ainult 
siis, kui need näiteks ei ole kooskõlas 
Euroopa Liidu õigusega ega järgi 
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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.

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

Selleks et tagada EPJA sõltumatus ja tunnustada tema asjatundlikkust, ei tohiks komisjonil 
olla õigust muuta EPJA esitatud tehniliste standardite kavandeid. Komisjonil peaks olema 
üksnes õigus tehnilisi standardeid läbi vaadata ning neid selgete ja läbipaistvate põhimõtete 
alusel vastu võtta või tagasi lükata.

Muudatusettepanek 196
Antolín Sánchez Presedo

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 EPJA, võetakse 
täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Olle Schmidt

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 EPJA, võetakse täiel määral 
arvesse liikmesriikide järelevalveasutuste 
eriteadmisi. 

(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 Euroopa Liidu õigusaktides 
sätestatud korras. Tehniliste standarditega 
seotud küsimused ei tohiks hõlmata
poliitilisi otsuseid ja nende sisu peaks 
olema täpselt kindlaks määratud 1. tasandil 
vastu võetud Euroopa Liidu õigusaktidega. 
2. tasandi meetmete nõudmise või 
olemasolu korral peavad kõnealused 
standardid arvestama 2. tasandi 
meetmetega ning määratlema üksnes 
nende meetmete rakendamise tingimused. 
Kuna standardeid töötab välja EPJA, 
võetakse täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi.

Or. en

Selgitus

Oluline on mitte tekitada artiklis 7 sätestatud standardite koostamisel suuremat õiguslikku 
ebaselgust ning piirata kõnealuste standardite kasutamine üksnes kõige asjakohasemas 
valdkonnas: tehnikaalal, mitte seal, kus tehakse poliitilisi otsuseid.

Muudatusettepanek 198
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse kohast tehniliste (15) Käesoleva määruse kohast tehniliste 
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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 EPJA, võetakse täiel määral arvesse 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
eriteadmisi. 

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. Selle raames välja töötatud 
tehnilised standardid võtavad arvesse 
asutusi, mis tegutsevad peamiselt 
kohalikul tasandil ning millel pole ELi 
mõõdet, tehniliste standardite üldist mõju 
kogu valdkonnale hinnatakse igal juhul 
eraldi. Kuna standardeid töötab välja 
EPJA, võetakse täiel määral arvesse 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
eriteadmisi.

Or. en

Selgitus

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessment of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Muudatusettepanek 199
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Valdkondades, kus tehnilisi
standardeid ei kohaldata, peaks EPJA-l 
olema õigus esitada mittesiduvaid 
suuniseid ja soovitusi ühenduse
õigusaktide kohaldamise kohta. Selleks et 

(16) Valdkondades, kus regulatiiv- või 
järelevalvestandardeid ei kohaldata, peaks 
EPJA-l olema õigus esitada parimate 
tavade edendamise eesmärgil
mittesiduvaid suuniseid ja soovitusi ELi
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suurendada läbipaistvust ja tagada, et 
liikmesriikide järelevalveasutused järgiksid 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi, peaksid 
kõnealused asutused olema kohustatud 
põhjendama kõnesolevate suuniste ja 
soovituste täitmatajätmist.

õigusaktide kohaldamise kohta. Selleks et 
suurendada läbipaistvust ja tagada, et 
liikmesriikide järelevalveasutused ja 
finantseerimisasutused järgiksid 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi, peaksid 
kõnealused asutused olema kohustatud 
põhjendama kõnesolevate suuniste ja 
soovituste täitmatajätmist ning 
finantseerimisasutused peaksid olema 
aruannete esitamisel kohustatud aru 
andma ka selle kohta, kas nad vastavad 
neile suunistele ja soovitustele.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ühenduse õiguse nõuetekohane ja 
täielik kohaldamine on tähtsaim eeldus 
selleks, et tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, finantssüsteemi stabiilsus ning 
võrdsed konkurentsitingimused 
finantseerimisasutustele kogu ühenduses. 
Seepärast tuleks kehtestada mehhanism, 
mille kohaselt EPJA käsitleb ühenduse 
õiguse ebaõige või ebapiisava 
kohaldamise juhtusid. Kõnealust
mehhanismi tuleks kohaldada 
valdkondades, kus ühenduse õigusaktidega 
on kindlaks määratud selged ja 
tingimusteta kohustused.

(17) Euroopa Liidu õiguse nõuetekohane 
ja täielik kohaldamine on tähtsaim eeldus 
selleks, et tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, finantssüsteemi stabiilsus ning 
võrdsed konkurentsitingimused 
finantseerimisasutustele kogu ühenduses. 
Seepärast tuleks kehtestada mehhanism, 
mille kohaselt EPJA käsitleb Euroopa 
Liidu õiguse kohaldamatajätmise või 
ebaõige kohaldamise juhtusid. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada 
valdkondades, kus Euroopa Liidu
õigusaktidega on kindlaks määratud selged 
ja tingimusteta kohustused. Üldiselt ei 
tohiks seda kasutada juhtudel, mille 
puhul on tegemist üksnes Euroopa Liidu 
õiguse ebaõige ülevõtmisega.

Or. en

Selgitus

Asjakohane on piirata artikli 9 mehhanismi kasutamine standardite kohaldamisega, mis 
kujutavad endast seaduse rikkumist, mitte ebaõigesti ülevõetud Euroopa Liidu seaduse 
kasutamist. Sellega vähendatakse õiguslikku ebaselgust nende turuosaliste jaoks, kelle jaoks 
peab tekkima selgus, et artikli 9 protsessi kasutamine toob kaasa võrdsed tingimused kogu 
Euroopas.

Muudatusettepanek 202
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ühenduse õiguse nõuetekohane ja 
täielik kohaldamine on tähtsaim eeldus 

(17) Euroopa õiguse nõuetekohane ja 
täielik kohaldamine on tähtsaim eeldus 
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selleks, et tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, finantssüsteemi stabiilsus ning 
võrdsed konkurentsitingimused 
finantseerimisasutustele kogu ühenduses. 
Seepärast tuleks kehtestada mehhanism, 
mille kohaselt EPJA käsitleb ühenduse
õiguse ebaõige või ebapiisava kohaldamise 
juhtusid. Kõnealust mehhanismi tuleks 
kohaldada valdkondades, kus ühenduse
õigusaktidega on kindlaks määratud selged 
ja tingimusteta kohustused. 

selleks, et tagada finantsturgude 
terviklikkus, läbipaistvus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, finantssüsteemi 
stabiilsus ning võrdsed 
konkurentsitingimused 
finantseerimisasutustele kogu ELis. 
Seepärast tuleks kehtestada mehhanism, 
mille kohaselt EPJA käsitleb Euroopa
õiguse ebaõige või ebapiisava kohaldamise 
juhtusid. Kõnealust mehhanismi tuleks 
kohaldada valdkondades, kus Euroopa
õigusaktidega on kindlaks määratud selged 
ja tingimusteta kohustused. 

Or. en

Muudatusettepanek 203
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Erandolukorras, kui asjaomane 
pädev asutus jätkuvalt ei suuda võtta 
teatavaid meetmeid, võib EPJA viimase 
abinõuna võtta vastu konkreetsele 
finantseerimisasutustele adresseeritava 
otsuse. Selline pädevus peaks piirduma 
erandjuhtudega, mil pädev asutus ei järgi 
talle adresseeritud otsuseid ja mille korral 
ühenduse õigus on ELis kehtivate või 
tulevaste õigusaktide kohaselt 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult 
kohaldatav.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law. It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Muudatusettepanek 205
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 

välja jäetud
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tasandil. Seepärast peaks EPJA-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 EPJA viimase abinõuna 
võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel. 

Or. en

Muudatusettepanek 206
Carl Haglund

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 EPJA-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 EPJA 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. Nõukogul peab olema 
õigus teha kindlaks eriolukorra 
olemasolu, konsulteerides selleks 
Euroopa Järelevalveasutustega. Kui 
eriolukord puudutab üldist turgu, peaks 
EPJA-l olema õigus nõuda, et 
liikmesriikide järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Selleks et tagada tõhusate meetmete 
võtmine eriolukorras, kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EPJA viimase 
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võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel. 

abinõuna ning nõukogu selge mandaadi 
alusel võtta vastu vahetult finantsturule
adresseeritavaid otsuseid valdkondades, 
kus nende suhtes vahetult kohaldatakse 
ühenduse õigust, et sedasi vähendada kriisi 
mõju ja taastada usaldus turgudel. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele õiguse andmine teha liikmesriikide pädevate 
asutuste ja üksikute pankade kohta vahetuid otsuseid ei ole õigustatud. Kui eriolukord 
puudutab turgu üldisemalt, peab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusel olema võimalik 
võtta meetmeid, mis kohalduvad vahetult liikmesriikide asutustele. Selleks peaks nõukogu 
siiski oma mandaadi andma.

Muudatusettepanek 207
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 EPJA-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 EPJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 

(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 EPJA-l 
olema õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Võttes arvesse teema tundlikkust, kaasneb 
eriolukorra kindlaks tegemise õigusega 
märkimisväärne otsustusvabadus, mistõttu
peaks selline õigus jääma nõukogule 
pärast asjakohast konsulteerimist 
komisjoni, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja vajadusel Euroopa 
järelevalveasutustega. 
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usaldus turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Olle Schmidt

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 EPJA-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 EPJA viimase abinõuna 
võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel.

(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 EPJA-l 
olema õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Õigus teha kindlaks eriolukorra 
olemasolu peaks jääma nõukogule pärast 
konsulteerimist komisjoni, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ning 
vajadusel Euroopa järelevalveasutustega.

Or. en

Selgitus

Eelistatavalt ei tohiks eriolukorra väljakuulutamise õigust olla Euroopa Komisjonil, 
arvestades selle mõju liikmesriikidele ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu süsteemse 
riski rolli, samuti pole asjakohane, et Euroopa järelevalveasutustel on õigus võtta vastu 
üksikuid institutsioone puudutavaid siduvaid otsuseid.
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Muudatusettepanek 209
Vicky Ford

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 EPJA-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 EPJA viimase 
abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 210
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 

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

ohtude korral tuleb viivitamata ja
kooskõlastatult võtta meetmeid liidu
tasandil. Seepärast peaks EPJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
peaks kindlaks tegema, millal on tegemist 
eriolukorraga; komisjon või nõukogu 
võivad samuti võtta vastu otsuse sellise 
olukorra või muude õigustatud asjaolude 
olemasolu kohta, mis nõuavad sama 
jõulist institutsionaalset reageerimist. 
Selleks et tagada tõhusate meetmete 
võtmine eriolukorras, kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EPJA viimase 
abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse liidu õigust, et sedasi 
vähendada kriisi mõju ja taastada usaldus 
turgudel. 

Or. en

Muudatusettepanek 211
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 EPJA-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, 

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

et tagada tõhusate meetmete võtmine 
eriolukorras, kui liikmesriikide pädevad 
järelevalveasutused ei võta asjakohaseid 
meetmeid, võib EPJA viimase abinõuna 
võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kõige sobivam organ eriolukorra 
väljakuulutamiseks. Kuid kuna eriolukorra kindlakstegemine nõuab väga palju 
otsustusvabadust, on asutamislepingu alusel vajalik, et lõpliku otsese teeks komisjon kui 
juriidiline isik.

Muudatusettepanek 212
Leonardo Domenici

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 EPJA-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 EPJA viimase abinõuna 
võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 

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

usaldus turgudel. 

Or. en

Selgitus

ELi finantsteenuste ühisturu loomune viib koordineeritud tegevuse silmitsi võimalike 
eriolukordadega, sest ühe liikmesriigi kriis võib kiiresi levida piiri taha. Seetõttu on vajalik, et 
Euroopa Süsteemsete riskide Nõukogul oleks õigus kindlaks teha eriolukord. 

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu sobib võimaliku eriolukorra kindlakstegemiseks väga 
hästi, sest on tehniline organ, mis on loodud finantsstabiilsuse võimalike ohtude jälgimiseks 
ja hindamiseks.

Muudatusettepanek 213
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Võttes arvesse G20 liidrite 2. aprillil 
2009 Londonis toimunud tippkohtumise 
deklaratsiooni finantssüsteemide 
tugevdamise kohta, mis kutsus üles 
"koostama suunised ja toetama 
järelevalvekolleegiumide loomist, 
toimimist ja nendes osalemist, tehes 
muuhulgas jooksvalt kindlaks 
süsteemsemalt kõige olulisemad 
piiriülesed firmad". 

Or. en
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Muudatusettepanek 214
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA 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 EPJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele 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 EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
piiriüleseid erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA pädevusse peaksid 
kuuluma erimeelsused, mis on seotud ka 
liikmesriigi pädeva asutuse tegevuse või 
tegevusetuse sisuga.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EPJA-l olema õigus 

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

lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA 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.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutuste poolt otseselt siduvate otsuste vastuvõtmine üksikute 
finantseerimisasutuste kohta pole asjakohane. Arvestades, et liikmesriigi pädev asutus 
vastutab finantseerimisasutuste igapäevase järelevalve eest, on õiguslikult eelistatavam, kui 
Euroopa järelevalveasutused nõuaksid liikmesriigi pädevalt asutuselt turupraktikate muutmist 
pärast artikli 11kohase otsuse tegemist.

Muudatusettepanek 216
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 

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

järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA 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 EPJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust. 
Juhul kui ELi asjakohane õigusakt annab 
otsustusvabaduse liikmesriigile, ei asenda 
EPJA tehtud otsused toimimist kõnealust 
otsustusvabadust sätestava Euroopa Liidu 
õigusakti kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 217
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 EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA pädevusse peaksid 

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

küsimuses tuleks määratleda artikli 1 
lõikes 2 viidatud valdkonnaõigustikus. 
Samuti tuleb järgida valdkondlike 
õigusaktidega ette nähtud 
lepitusmehhanisme. Kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EPJA viimase 
abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb artikli 11 lõike 1 muudatusettepanekust, mis puudutab siduva 
lepitamise ulatust. Määruse praegune versioon sätestab ainult EPJA õigused lepitusmenetlus 
algatada ning selle korra. Siduva lepitamise ulatus tuleb määrata valdkonna õigustikus igal 
konkreetsel juhul eraldi.

Muudatusettepanek 218
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA pädevusse peaksid 
kuuluma erimeelsused, mis on seotud 
koostöö raames ette nähtud protseduuriliste 
kohustustega ning ühenduse õiguse 
tõlgendamise ja kohaldamisega
järelevalvealastes otsustes. Samuti tuleb 

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

siduvate vastuvõetud otsustega ei enneta 
täiendava usaldatavusega seotud
otsustusvabaduse rakendamist pädeva 
asutuse poolt kooskõlas piiriülese 
järelevalve rahvusvaheliste põhimõtetega. 
Samuti tuleb järgida valdkondlike 
õigusaktidega ette nähtud 
lepitusmehhanisme. Kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EPJA viimase 
abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse Euroopa õigust. 

Or. en

Muudatusettepanek 219
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik 
järelevalve ning eri liikmesriikide 
järelevalveasutuste seisukohtade 
arvessevõtmine, peaks EPJA-l olema õigus 
lahendada pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, sealhulgas 
järelevalvekolleegiumides, kusjuures EPJA 
sellekohased otsused oleksid siduvad. 
Tuleks ette näha lepitusetapp, mille jooksul 
pädevatel asutustel on võimalus jõuda 
kokkuleppele. EPJA 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 EPJA 

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

viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse Euroopa Liidu
õigust. See kehtib ka 
järelevalvekolleegiumis tekkiva 
erimeelsuse korral.

Or. en

Selgitus

Võimalike erimeelsuste korral liikmesriikide järelevalveorganite hulgas on vajalik EPJA 
sekkumine, et tagada finantseerimisasutustele õiguskindlus.

Muudatusettepanek 220
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kriis on toonud esile suuri puudusi 
olemasolevates lähenemisviisides 
piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelevalvele, eelkõige suurimate ja 
keerukaimate asutuste puhul, mille 
pankrot võiks tekitada süsteemset kahju. 
Need puudused tulenevad ühelt poolt 
finantseerimisasutuste ja teiselt poolt 
järelevalveasutuste eri tegevusulatusest. 
Finantseerimisasutused tegutsevad 
piirideta turul, järelevalveasutused aga 
kontrollivad iga päev, kas nende 
jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril. Selliste 
ebakõlade kõrvaldamiseks tuleb edendada 
rohkem järelevalve lähenemist ja 
integreerimist Euroopa Liidus ning 
rahvusvahelisel tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kriis on välja toonud piiriüleste 
finantseerimisasutuste olemasoleva 
järelevalvekorralduse vead. See on piisav 
põhjus selleks, et tugevdada ELi 
raamistikku paremaks koostööks 
liikmesriikide pädevate 
järelevalveasutuste vahel piiriüleselt 
tegutsevate asutuste osas.

Or. de

Selgitus

Pärast seda, kui kriis oli välja toonud piiriüleste finantseerimisasutuste järelevalve vead, on 
vaja Euroopa raamistikku, mis tagab riiklike järelevalveasutuste parema koordineerimise. 

Muudatusettepanek 222
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) 2009. aasta märtsis avaldatud 
Turneri aruande kohaselt, milles 
öeldakse, et praegused ühisturu reeglid 
võivad tekitada hoiustajatele ja 
maksumaksjatele vastuvõetamatuid riske 
ning et praegune korraldus, milles on 
ühendatud õigus avada filiaale, 
järelevalve asukohariigis ja üksnes riiklik 
hoiusekindlustus, ei ole usaldusväärne 
alus Euroopa piiriüleste jaepankade 
tulevaseks reguleerimiseks ja 
järelevalveks.

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Turneri aruandes on ka öeldud, et 
parema korralduse jaoks on vaja kas 
rohkem volitusi riigi tasandil, mis 
tähendab vähem avatud ühtset turgu, või 
suuremal määral Euroopa integratsiooni. 
Kahe kombinatsioon pole asjakohane: 
riigi volituste vajalik ulatus sõltub sellest, 
kui tõhusad on valikud, mis hõlmavad 
rohkem Euroopa tasandi sekkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Euroopa tasandi lahendus nõuab 
uue Euroopa Liidu asutuse struktuuri, 
sõltumatut ja õigusaktides sätestatud 
volitustega asutust, kes kehtestab 
standardeid ja omab ülevaadet piiriülese 
järelevalve valdkonnas, 
järelevalvekolleegiumide tugevdamist 
piiriüleste asutuste järelevalves ning 
järelevalvevolituste ühtlasemat ja 
ulatuslikumat rakendamist nii 
liikmesriikide kui ka ELi tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 225
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) EPJA-l peab olema õigus töötada 
välja järelevalvestandardeid, mis 
parandaksid ühtsete eeskirjade ühesugust 
rakendamist. EPJA-l peaks olema ka 
võtmeroll valdkonna koordinaatori ja 
järelevalvekolleegiumide 
konsultatiivorganina, et muuta 
teabevahetusprotsess sujuvamaks ning 
edendada kolleegiumide lähenemist ja 
järjepidevust ELi õiguse rakendamisel. 
EPJA peaks toimima juhtkoordinaatorina 
ka Euroopa Lidus tegutsevate 
pangandusasutuste järelevalves. EPJA-l 
peaks olema õiguslikult siduv lepitusroll 
pädevate järelevalveasutuste vaheliste 
konfliktide lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 f) Järelevalvekolleegiumid peaksid 
omama tähtsat rolli piiriüleste 
finantseerimisasutuste tõhusas, 
tulemuslikus ja järjepidevas järelevalves. 
Ei ole mingit mõtet lähendada põhilisi 
finantseeskirju, kui järelevalvetavad 
jäävad killustatuks. Ka Larosière’i 
aruandes on öeldud, et tuleb vältida eri 
järelevalvetavadest tingitud 
konkurentsimoonutusi ja regulatiivset 
arbitraaži, sest need võivad kahjustada 
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finantsstabiilsust – muu hulgas ergutades 
finantstegevuse üleviimist lõdva 
järelevalvega riikidesse. 
Järelevalvesüsteem peab paistma õiglase 
ja tasakaalustatuna.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Tuleks luua Euroopa 
finantskaitsefond (fond), et kaitsta 
raskustesse sattunud hoiustajaid ja 
asutusi, kui need raskused võiksid 
ohustada Euroopa ühtse finantsturu 
stabiilsust. Fondi tuleks rahastada 
nimetatud asutuste osamaksudest, fondi 
väljastatud võla kaudu või erandkorras 
mõjutatud liikmesriikide osamaksudest 
vastavalt varem kokkulepitud 
kriteeriumidele (läbivaadatud vastastikuse 
mõistmise memorandum). Fondi 
osamaksud peaksid asendama 
liikmesriikide hoiuste tagamise 
skeemidesse tehtavaid sissemakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Hoiustajate kaitsmiseks tuleks luua 
hoiuste kaitsmise fond. Fondi osamaksud 
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peaksid järkjärgult asendama 
liikmesriikide hoiuste tagamise 
skeemidesse tehtavaid sissemakseid.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) On seisukohal, et käsitleda tuleks 
koormuste jagamist, et saavutada tõeliselt 
uus Euroopa järelevalvesüsteem. Selleks 
tuleb tulevikus luua Euroopa 
kriisilahendusfond, mis tagaks turu 
raskes olukorras finantsturu stabiilsuse. 
Nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt 
tungivalt selles küsimuses jõupingutuste 
tegemist.

Or. en

Selgitus

Koormuse jagamine on vajalik piiriüleste asutustega paratamatult tekkivate probleemide 
lahendamiseks. Euroopa kriisilahendusfond oleks võimalus stabiliseerida asutusi turu 
äärmuslike raskuste korral. See fond tuleks siiski selgelt eraldada mis tahes hoiuste tagamise 
fondist, et kaitsta investorite sääste.

Muudatusettepanek 230
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule võimalikult 
kiiresti aruande, milles analüüsitakse 
meetmeid, mis on vajalikud uue ELi 
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raamistiku loomiseks pangandussektori 
kriisiohjes. Eelkõige tuleks aruandes 
uurida Euroopa finantskaitsefondi või 
harmoniseeritud riiklike fondide loomise 
teostatavust eesmärgiga kaitsta 
hoiustajaid ja raskustes olevaid asutusi,
kui raskused võivad ohustada Euroopa 
ühtse finantsturu stabiilsust.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles analüüsitakse protsüklilisest 
seisukohast finantssüsteemi kuludega 
arvestamist. Analüüsida tuleks kõiki 
sellega seonduvad küsimusi nagu 
tasaarveldused, vastastikused nõuded, 
dünaamilised sätted, osamaksete 
määramine skeemides, kaetav tootevalik 
ja hoiustajad, piiriüleste hoiuste tagamise 
skeemide tõhusus ning alternatiivsed 
vahendid hoiustajatele hüvitise 
maksmiseks, näiteks eriolukorra 
väljamaksesüsteemid ning Euroopa 
finantskaitsefond. Liikmesriigid koguvad 
aruande jaoks asjakohaseid andmeid ja 
esindavad need nõudmisel komisjonile.

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Piisavate riiklike hoiuseskeemide ja 
-fondide loomise ja kavandamisega tagab 
EPJA kõigi Euroopa mõõtmega asutuste 
panuse ühtse finantsturu stabiilsusesse.

Or. en

Selgitus

Riiklikud hoiuseskeemid peavad olema piisavalt kapitaliseeritud, et kaitsta kliente ja asutusi 
ka piiriüleste kohustuste korral.

Muudatusettepanek 233
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ülesannete ja kohustuste
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. 

(24) Ülesannete ja kohustuste 
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 piirata riikliku 
järelevalveasutuse õigust oma ülesandeid 
delegeerida. 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 
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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. 
EPJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EPJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EPJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

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. 
EPJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EPJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EPJA 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 234
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ülesannete ja kohustuste 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 

(24) Ülesannete ja kohustuste 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
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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. 
EPJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EPJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EPJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

finantseerimisasutuste halduskoormust,
eriti nende finantseerimisasutuste puhul, 
millel puudub Euroopa mõõde. 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 liidu õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EPJA lihtsustab ja kontrollib mis tahes 
sobival viisil delegeerimiskokkulepete 
sõlmimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel. EPJAt tuleks 
eelnevalt teavitada kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EPJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele. Lisaks 
tuleks delegeerimise ja 
delegeerimiskokkulepete valdkonnas teha 
kindlaks head tavad ja neid levitada.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ülesannete ja kohustuste 
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. 
EPJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EPJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EPJA saaks 

(24) Ülesannete ja kohustuste 
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 asutuse nimel või teise 
riikliku järelevalveasutuse nimel vastu 
otsuseid teatavates järelevalvealastes 
küsimustes. Delegeerimisel tuleb 
juhinduda põhimõttest, mille kohaselt 
antakse järelvalvepädevus 
järelevalveasutusele, kellel on parimad 
tingimused kõnealuses küsimuses 
meetmete võtmiseks. Kohustuste 
ümberjaotamine on asjakohane näiteks 
mastaabi- või mitmekülgsussäästu 
saavutamiseks, kontsernide ühtse 
järelevalve tagamiseks ja tehniliste 
eriteadmiste optimaalseks kasutamiseks 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
Asjakohaste ühenduse õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EPJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EPJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
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vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

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

Or. en

Selgitus

EPJA delegeerib ELi mõõtmega asutuste järelevalve liikmesriikide järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek 236
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused,
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EPJA 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 EPJA koordineerima kogu 
ühendust hõlmavaid stressiteste, mida 
viiakse läbi selleks, et hinnata 
finantseerimisasutuste kohanemisvõimet 
ebasoodsate turusuundumuste korral, ja 
tagama, et selliste testide läbiviimisel 
kohaldatakse liikmesriikide tasandil 
võimalikult ühtset metoodikat.

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EPJA 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 EPJA algatama ja 
koordineerima kogu ühendust hõlmavaid 
stressiteste, mida viiakse läbi selleks, et 
hinnata finantseerimisasutuste 
kohanemisvõimet ebasoodsate 
turusuundumuste korral, ja tagama, et 
selliste testide läbiviimisel kohaldatakse 
liikmesriikide tasandil võimalikult ühtset 
metoodikat. Oma üleannete täitmisest 
teabe andmiseks teeb EPJA turgude 
majandusanalüüse ja uurib võimalike 
turuarengute mõju nendele. 

Or. en

Selgitus

Majandusanalüüsi kasutamine võimaldab EPJA-l teha teadlikumaid otsuseid oma tegevuse 
mõju kohta laiemal turul ning laiemate turusündmuste mõju kohta EPJA tegevusele. This is in 
line with best practice at member state level.
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Muudatusettepanek 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EPJA 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 EPJA koordineerima kogu 
ühendust hõlmavaid stressiteste, mida 
viiakse läbi selleks, et hinnata 
finantseerimisasutuste kohanemisvõimet 
ebasoodsate turusuundumuste korral, ja 
tagama, et selliste testide läbiviimisel 
kohaldatakse liikmesriikide tasandil 
võimalikult ühtset metoodikat.

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EPJA 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 EPJA koordineerima kogu 
ühendust hõlmavaid stressiteste, mida 
viiakse läbi selleks, et hinnata 
finantseerimisasutuste kohanemisvõimet 
ebasoodsate turusuundumuste korral, ja 
tagama, et selliste testide läbiviimisel 
kohaldatakse liikmesriikide tasandil 
võimalikult ühtset metoodikat. Oma 
üleannete täitmisest teabe andmiseks teeb 
EPJA turgude majandusanalüüse ja 
uurib võimalike turuarengute mõju 
nendele. 

Or. en

Selgitus

EPJA peaks tegema majandusanalüüse selleks, et anda teavet oma ülesannete täitmise kohta, 
nagu on ette nähtud Skinneri raportis.
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Muudatusettepanek 239
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
standardite üha suuremat tähtsust, peaks 
EPJA esindama Euroopa Liitu dialoogis
ja koostöös kolmandate riikide 
järelevalveasutustega. Riiklikud pädevad 
asutused võivad jätkata oma panuse 
andmist sellistel foorumitel riiklike ning 
selliste küsimuste osas, mis puudutavad 
nende endi funktsioone ja pädevusi liidu 
õiguses.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) EPJA on Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni sõltumatu nõuandev 
organ oma pädevusvaldkonnas. EPJA 
esitab arvamusi direktiivi 2006/48/EÜ 
(muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ) 
kohaste ühinemiste ja omandamisega 
seotud usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamise kohta.

(30) EPJA on Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni sõltumatu nõuandev 
organ oma pädevusvaldkonnas. EPJA 
esitab arvamusi direktiivi 2006/48/EÜ 
(muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ) 
kohaste ühinemiste ja omandamisega 
seotud usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamise kohta nendes valdkondades, 
kus see direktiiv nõuab konsulteerimist 
kahe või enama liikmesriigi pädeva 
asutusega.

Or. en

Selgitus

Ühinemine on oma olemuselt asutusekohane ning turu- ja äritundlik, ning peaks jääma 
eelkõige riiklike ja ELi konkurentsiasutuste pärusmaale. Euroopa järelevalveasutuste 
võimalust anda ühinemiste kohta nõu tuleks piirata juhtudele, kus kapitalinõuete direktiivis 
nähakse ette konsulteerimist pädevate asutustega.

Muudatusettepanek 242
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Seoses järelevalvekolleegiumides 
tegutsevate järelevalveasutustega 
määratleb ja kogub EPJA pädevatelt 
asutustelt kogu asjakohase teabe. Lisaks 
vastutab EPJA kõigi olemasolevate 
kokkulepete eest riiklike pädevate asutuste 
ja kolmandate riikide järelevalveasutuste 
vahel, võttes arvesse rahvusvaheliste 
kolleegiumide tuumikkriisiohjerühmi, 
kellel on täielik juurdepääs teabele. EPJA 
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peaks olema kriisiohjerühmade liige.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EPJA-l olema õigus nõuda kogu vajalikku 
teavet. Selleks et vältida 
finantseerimisasutuste aruandekohustuste 
dubleerimist, peaks kõnealuse teabe 
tavaliselt esitama liikmesriigi 
järelevalveasutused, kes on 
finantsturgudele ja finantseerimisasutustele 
kõige lähemal. Kui liikmesriigi pädev 
asutus ei esita või ei saa esitada sellist 
teavet õigel ajal, võib EPJA nõuda teavet 
vahetult asjakohastelt 
finantseerimisasutustelt ja muudelt 
isikutelt. Liikmesriikide ametiasutused 
peaksid EPJAt selliste vahetute taotluste 
esitamisel aitama.

(31) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EPJA-l olema õigus nõuda kogu vajalikku 
teavet. Selleks et vältida 
finantseerimisasutuste aruandekohustuste 
dubleerimist, peaks kõnealuse teabe 
tavaliselt esitama liikmesriigi 
järelevalveasutused, kes on 
finantsturgudele ja finantseerimisasutustele 
kõige lähemal. Kui liikmesriigi pädev 
asutus ei esita või ei saa esitada sellist 
teavet õigel ajal, võib EPJA viimase 
abinõuna turusegaduse objektiivsetes 
olukordades nõuda teavet vahetult 
asjakohastelt finantseerimisasutustelt ja 
muudelt isikutelt. Kõnealusel 
finantseerimisasutusel peaks olema õigus 
väljendada seisukohta EPJA vahetu 
teabepäringu sisu kohta.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutused peaksid kasutama õigust nõuda teavet üksikutelt asutustelt 
üksnes piiratud eriolukordades, et vältida õiguse kuritarvitamist usalduse loomisel riiklike 
pädevate asutuste ja Euroopa järelevalveasutuste vahel. Finantseerimisasutused, kelle poole 
pöördutakse, peaksid saama väljendada arvamust individuaalse päringu sisu kohta.
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Muudatusettepanek 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Teksti parem arusaadavus.

Muudatusettepanek 245
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kuhu kuuluksid ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutused (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks koosnema vähemalt 
viieteistkümnest tarbijate ja kasutajate 
esindajast, viiest sõltumatust 
tippteadlasest ning kümnest valdkonna ja 
selle töötajate esindajast. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vajaduse korral peaks EPJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
kuhu kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
krediidi- ja investeerimisasutused 
(sealhulgas asjakohased institutsionaalsed 
investorid ja muud finantseerimisasutused, 
kes ise kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 

(33) Vajaduse korral peaks EPJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. Enne 
tehniliste standardite kavandite, suuniste 
ja soovituste vastuvõtmist viib EPJA läbi 
mõjuhinnangu eesmärgiga tagada 
kvaliteetse reguleerimise huvides parimate 
tavade rakendamine. Tõhusa välisabi
tagamiseks tuleks luua pangandussektori 
sidusrühmade kogu, kuhu kuuluksid 
asjakohases osakaalus ühenduse krediidi-
ja investeerimisasutused (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
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valdkonnas komisjoni või ühenduse
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

kasutavad finantsteenuseid), 
ametiühingud, teadusasutused, nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ELi 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Eri sidusrühmade esindatud peaks vastama nende ülesannetele, mitte olema võrdne.

Muudatusettepanek 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Vajaduse korral peaks EPJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. Enne 
tehniliste standardite kavandite, suuniste 
ja soovituste vastuvõtmist peab EPJA 
viima läbi mõjuhinnangu. Tõhususe 
tagamiseks tuleks luua pangandussektori 
sidusrühmade kogu, kuhu kuuluksid 
võrdsel määral ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutused (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), 
ametiühingud, teadusasutused, tarbijad ja 
muud pangateenuseid kasutavad 
jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ELi 
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õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

EPJA viib enne tehniliste standardite kavandite vastuvõtmist läbi mõjuhinnangu, nagu on ette 
nähtud Skinneri raportis. 

Muudatusettepanek 248
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) Vajaduse korral peaks EPJA 
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
kuhu kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
krediidi- ja investeerimisasutused 
(sealhulgas asjakohased institutsionaalsed 
investorid ja muud finantseerimisasutused, 
kes ise kasutavad finantsteenuseid), 
ametiühingud, teadusasutused, 
tarbijaorganisatsioonid ja muud 
pangateenuseid kasutavad jaekliendid, 
sealhulgas VKEd. Pangandussektori 
sidusrühmade kogu peaks aktiivselt 
suhtlema finantsteenuste valdkonnas 
komisjoni või ühenduse õigusaktidega 
ettenähtud muude kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Ametiühingud ja tarbijaorganisatsioonid on töövõtjate ja tarbijate organiseeritud esindused. 
Tänu nende põhjalikele teadmistele valdkonnaüleste tegevuste kohta sobivad nad kõige 
paremini kaitsma sidusrühmade kogus töövõtjate ja tarbijate huve.
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Muudatusettepanek 249
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 250
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
kuhu kuuluksid asjakohasel määral 
ühenduse eri liikmesriikide eri suuruse ja 
sektorite krediidi- ja investeerimisasutused 
(sealhulgas asjakohased institutsionaalsed 
investorid ja muud finantseerimisasutused, 
kes ise kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Pangandussektori sidusrühmade kogu koosneb peamiselt panganduse esindajatest. See rühm 
peab olema mitmekesine ning koosnema nii kohalike kui ka piiriüleste asutuste esindajatest, 
samuti eri ärimudelite esindajatest.

Muudatusettepanek 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vajaduse korral peaks EPJA 
konsulteerima huvitatud isikutega 
tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
kuhu kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
krediidi- ja investeerimisasutused 
(sealhulgas asjakohased institutsionaalsed 
investorid ja muud finantseerimisasutused, 
kes ise kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 

(33) EPJA lubab huvitatud isikutel kogu 
EPJA tehtavat tööd konsulteerida ja 
võimaldab neil esitada märkusi kavandatud 
meetmete kohta.
 Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
kuhu kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
krediidi- ja investeerimisasutused 
(sealhulgas asjakohased institutsionaalsed 
investorid ja muud finantseerimisasutused, 
kes ise kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ja muud pangateenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Pangandussektori sidusrühmade kogu 
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Pangandussektori sidusrühmade kogu 
peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

peaks aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse 
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogul peab olema võimalus anda enda äranägemisel nõu või kommenteerida 
mis tahes tööd, mida EPJA teeb. Kogu üksikud sidusrühmad otsustavad omavahel, kas nad 
soovivad nõu anda või mitte.

Muudatusettepanek 252
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) Mittetulundusühingud on võrreldes 
laiapõhjaliste ja omavahel seotud 
valdkonna esindajatega arutelus 
finantsteenuste tuleviku üle ja sellega 
seonduvas otsustusprotsessis marginaalse 
tähtsusega. Seda puudust tuleks heastada 
nende esindajate asjakohase toetamisega 
pangandussektori sidusrühma kogus.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
juhtimise raames, eelkõige seoses üksikute 

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

raskustes olevate finantseerimisasutuste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EPJA võtab eriolukorras ja mis 
mõjutavad finantseerimisasutuse 
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit.

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 23 muudatusettepanekutega kaitseklauslite muutmise kohta.

Muudatusettepanek 254
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
juhtimise raames, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantseerimisasutuste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Nad teevad 
tihedat koostööd majandus- ja rahaliidu 
raames ja selle põhimõtete kohaselt. 
Meetmed, mida EPJA võtab eriolukorras 
või teatavate probleemide lahendamiseks ja 
mis mõjutavad finantseerimisasutuse 
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit ja suunata küsimuse otsuse 
tegemiseks nõukogule. Asjakohane on 
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liikmesriikide teatavaid kohustusi selles 
valdkonnas.

usaldada kõnealuses küsimuses otsuse 
tegemise õigus nõukogule, pidades silmas 
liikmesriikide teatavaid kohustusi selles 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Komisjon kehtestab kolme aasta 
jooksul alates määruse jõustumisest 
saadud kogemustel põhinevad selged ja 
terviklikud ELi tasandi suunised selle 
kohta, millal liikmesriik tohib 
kaitseklauslit kasutada ja millal mitte. 
Kaitseklausli kasutamist tuleb seejärel 
suuniste suhtes hinnata.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus puuduvad suunised selle kohta, millal otsus avaldab mõju liikmesriigi 
eelarvepädevusele. Eelarvepädevuse kontseptsiooni aluseks peab olema õiguslik selgus, et 
tagada riiklikele asutustele ja finantsturu osalistele võrdsed tingimused kogu ELis. Selged 
juhised eelarvepädevuse mõjutamise kohta tuleb üldiselt määratleda ja kokku leppida.

Muudatusettepanek 256
Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Komisjon kehtestab kolme aasta 
jooksul alates määruse jõustumisest 
saadud kogemustel põhinevad selged ja 
terviklikud ELi tasandi suunised selle 
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kohta, millal liikmesriik tohib 
kaitseklauslit kasutada ja millal mitte. 
Kaitseklausli kasutamist tuleb seejärel 
suuniste suhtes hinnata.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Teksti parem arusaadavus.
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Muudatusettepanek 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Parlamendi tähtsuse rõhutamiseks EPJA eesistuja valimisel.

Muudatusettepanek 259
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) EPJAt esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle nimetab Euroopa Parlament 
järelevalvenõukogu hallatava avaliku 
konkursi raames. EPJA igapäevast 
tegevust juhib tegevdirektor, kes võib 
osaleda järelevalvenõukogu ja juhatuse 
koosolekutel hääleõiguseta.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(38) EPJAt esindab täiskohaga eesistuja, 
kelle valib Euroopa Parlament 
järelevalvenõukogu koostatud 
kandidaatide nimekirja alusel. EPJA 
igapäevast tegevust juhib tegevdirektor, 
kes võib osaleda järelevalvenõukogu ja 
juhatuse koosolekutel hääleõiguseta.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et eesistuja kohale kõige kvalifitseerituma isiku valimise ülesande saaksid 
endale need, kellel on kõige suurem kogemus riikliku tasandi järelevalve alal ehk riiklikud 
järelevalveasutused. See kõrvaldab ka politiseerituse, mis võib kerkida üles kandidaatide 
nimekirja koostamisel mõne Euroopa institutsiooni poolt.
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Muudatusettepanek 262
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
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
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 läbi Euroopa 
järelevalveasutuste (ühine 
nõuandekomitee) (ühine 
nõuandekomitee) raames ja jõudma 
võimaluse korral ühistele seisukohtadele. 
Ühine nõuandekomitee peaks seoses 
finantskonglomeraatidega koordineerima 
kolme Euroopa järelevalveasutuse 
funktsioone. Vajaduse korral peaksid 
Euroopa järelevalveasutus (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ning Euroopa
järelevalveasutuse (väärtpaberiturud)
pädevusvaldkonda kuuluvad õigusaktid 
võtma samaaegselt vastu ka asjaomased 
Euroopa järelevalveasutused. Ühist 
nõuandekomiteed juhatavad iga-aastase 
rotatsiooni põhimõttel kolme Euroopa 
järelevalveasutuse esimehed. Ühise 
nõuandekomitee esimees peab olema 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
aseesimees. Ühisel nõuandekomiteel peab 
olema püsisekretariaat, mille töötajad on 
lähetatud kolmest Euroopa 
järelevalveasutusest, et võimaldada 
mitteametlikku teabevahetust ja ühise 
kultuurilise lähenemise väljakujunemist 
kolmes Euroopa järelevalveasutuses.

Or. en

Selgitus

Oluline on komisjoni ettepanekus kirjeldatud ühiskomitee rolli piisavalt defineerida ja 
laiendada. Ühiskomitee edendab teabe jagamist Euroopa järelevalveasutuste vahel ning 
võimaldab Euroopa järelevalveasutuste vahelist vastastikust õppimist. Samuti peab olemas 
olema täisajaga töötav sekretariaat, kes abistab ühiskomiteel tema ülesandeid täita, mille 
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hulka võib kuuluda finantskonglomeraatide järelevalve, ja annab mikroökonoomilist 
tagasisidet Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu sekretariaadi Euroopa Keskpanga 
töötajate makroökonoomilisele fookusele.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
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
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
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 läbi Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee 
(ühiskomitee) ja jõudma võimaluse korral 
ühistele seisukohtadele. Ühiskomitee peaks 
seoses finantskonglomeraatidega 
koordineerima kolme Euroopa 
järelevalveasutuse funktsioone. Vajaduse 
korral peaksid Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus- ja tööandjapensionid) ning 
Euroopa järelevalveasutuse 
(väärtpaberiturud) pädevusvaldkonda 
kuuluvad õigusaktid võtma samaaegselt 
vastu ka asjaomased Euroopa 
järelevalveasutused. Ühiskomiteed 
juhatavad iga-aastase rotatsiooni 
põhimõttel kolme Euroopa 
järelevalveasutuse esimehed. Ühiskomitee 
esimees peab olema Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu aseesimees. 
Ühiskomiteel peab olema 
püsisekretariaat, mille töötajad on 
lähetatud kolmest Euroopa 
järelevalveasutusest, et võimaldada 
mitteametlikku teabevahetust ja ühise 
kultuurilise lähenemise väljakujunemist 
kolmes Euroopa järelevalveasutuses. 

Or. en
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Selgitus

Ühiskomitee rolli tugevdamiseks asutustevahelise tegevuse koordineerimisel, nagu on öeldud 
Skinneri raportis.

Muudatusettepanek 264
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(41) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu 
üldeelarvest läbi eraldi eelarverea
kohustuslikult laekuv osamaks. 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).
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Muudatusettepanek 265
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 266
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Esmatähtis on kaitsta ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet. Samuti
tuleks tagada võrgustikus vahetatava teabe 
konfidentsiaalsus.

(44) Esmatähtis on kaitsta delikaatset 
äriteavet ja muud konfidentsiaalset teavet. 
EPJA-le kättesaadavaks tehtava ja 
võrgustikus vahetatava teabe osas tuleb 
kehtestada ranged ja tõhusad 
konfidentsiaalsuseeskirjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Esmatähtis on kaitsta ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet. Samuti
tuleks tagada võrgustikus vahetatava teabe 
konfidentsiaalsus.

(44) Esmatähtis on kaitsta ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet. EPJA-le 
kättesaadavaks tehtava ja võrgustikus 
vahetatava teabe osas tuleb kehtestada 
ranged ja tõhusad 
konfidentsiaalsuseeskirjad.

Or. en

Selgitus

Arvestades firmakohaste andmete turutundlikkust, on oluline, et Euroopa 
järelevalveasutustelt nõutakse andmete kogumiseks, salvestamiseks ja edastamiseks turvaliste 
mehhanismide loomist. Süsteemse riski paremaks mõistmiseks on kindlasti vaja paremat 
teabevahetust. Siiski on oluline mitte alahinnata turumeeleolusid, mis võivad vallanduda 
delikaatsete ja konfidentsiaalsete andmete avaldamise korral, mis võivad normaalselt 
toimivatel finantsturgudel segaduse põhjustada.

Muudatusettepanek 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Esmatähtis on kaitsta ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet. Samuti
tuleks tagada võrgustikus vahetatava teabe 
konfidentsiaalsus.

(44) Esmatähtis on kaitsta ärisaladusi ja 
muud konfidentsiaalset teavet. EPJA-le 
kättesaadavaks tehtava ja võrgustikus 
vahetatava teabe osas tuleb kehtestada 
ranged ja tõhusad 
konfidentsiaalsuseeskirjad.

Or. en

Selgitus

EPJA-lt tuleb nõuda selgete reeglite järgimist konfidentsiaalsuse tagamisel firmakohaste 
andmete kogumisel, salvestamisel ja edastamisel.
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