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Muudatusettepanek 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. 
juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest 
uuest Euroopa järelevalveasutusest 
koosnev Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. 
Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks 
parandada liikmesriikide järelevalvekorra 
kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste 
kontsernide järelevalvet ning kehtestada 
ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida 
kohaldatakse siseturul kõikide 
finantseerimisasutuste suhtes. Euroopa 
Ülemkogul rõhutati, et Euroopa 
järelevalveasutustel on õigus teostada 
järelevalvet ka reitinguagentuuride üle, ja 
kutsuti komisjoni üles esitama 
konkreetseid ettepanekuid Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli 
kohta kriisiolukordades.

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. 
juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest 
uuest Euroopa järelevalveasutusest 
koosnev Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. 
Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks 
parandada liikmesriikide järelevalvekorra 
kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste 
kontsernide järelevalvet, kehtestada ühtne 
Euroopa eeskirjade kogumik, mida 
kohaldatakse siseturul kõikide 
finantseerimisasutuste suhtes, ning tagada 
krediidiasutuste riskitaseme hindamisel 
riiklike järelevalveasutuste kohaldatavate 
kriteeriumide ja meetodite asjakohane 
ühtlustamine. Euroopa Ülemkogul 
rõhutati, et Euroopa järelevalveasutustel on 
õigus teostada järelevalvet ka 
reitinguagentuuride üle, ja kutsuti 
komisjoni üles esitama konkreetseid 
ettepanekuid Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli 
kohta kriisiolukordades.

Or. en

Selgitus

Et tagada eeskirjade ühtne kohaldamine ELis, on vaja luua tehnilised standardid nendes 
seadusandluse valdkondades, kus ühenduse õigusaktide rakendamiseks on vaja ühtseid 
tingimusi, ilma et tehtaks poliitilisi otsuseid.
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Muudatusettepanek 371
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. 
juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest 
uuest Euroopa järelevalveasutusest 
koosnev Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. 
Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks 
parandada liikmesriikide järelevalvekorra 
kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste 
kontsernide järelevalvet ning kehtestada 
ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida 
kohaldatakse siseturul kõikide 
finantseerimisasutuste suhtes. Euroopa 
Ülemkogul rõhutati, et Euroopa 
järelevalveasutustel on õigus teostada 
järelevalvet ka reitinguagentuuride üle, ja 
kutsuti komisjoni üles esitama 
konkreetseid ettepanekuid Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli 
kohta kriisiolukordades. 

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. 
juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest 
uuest Euroopa järelevalveasutusest 
koosnev Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. 
Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks 
parandada liikmesriikide järelevalvekorra 
kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste 
kontsernide järelevalvet, kehtestada ühtne 
Euroopa eeskirjade kogumik, mida 
kohaldatakse siseturul kõikide 
finantseerimisasutuste suhtes, ning tagada 
krediidiasutuste riskitaseme hindamisel 
riiklike järelevalveasutuste kohaldatavate 
kriteeriumide ja meetodite asjakohane 
ühtlustamine. Euroopa Ülemkogul 
rõhutati, et Euroopa järelevalveasutustel on 
õigus teostada järelevalvet ka 
reitinguagentuuride üle, ja kutsuti 
komisjoni üles esitama konkreetseid 
ettepanekuid Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli 
kohta kriisiolukordades.

Or. en

Selgitus

Tuleks kavandada tehnilised standardid, et tagada järelevalveasutuste läbivaatamisprotsessi 
ühtne kohaldamine ja ühine riskihindamine, ühtlustades asjakohaselt kriteeriumid ja 
meetodid, mida riiklikud järelevalveasutused kasutavad krediidiasutuste riskitaseme 
hindamisel.
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Muudatusettepanek 372
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud liikmesriikide pädevate 
asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine pädev asutus võtab 
valdkonnas, mille puhul on asjakohaste 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võivad Euroopa 
järelevalveasutused ühe asjaomase pädeva 
asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda 
kokkuleppele Euroopa järelevalveasutuse 
seatud tähtajaks, mille puhul võetakse 
arvesse asjakohastes õigusaktides 
sätestatud mis tahes tähtaegu ning 
erimeelsust põhjustava küsimuse 
kiireloomulisust ja keerukust. Kui 
erimeelsused jäävad püsima, võivad 
Euroopa järelevalveasutused vaidlusaluse 
küsimuse ise lahendada.

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud liikmesriikide pädevate 
asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine pädev asutus võtab 
valdkonnas, mis on täpsustatud liidu 
seadusandluses vastavalt määrusele 
../…[Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus], määrusele …/…[Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja 
määrusele …/…[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
ning mille puhul on asjakohaste 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võivad Euroopa 
järelevalveasutused ühe asjaomase pädeva 
asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda 
kokkuleppele Euroopa järelevalveasutuse 
seatud tähtajaks, mille puhul võetakse 
arvesse asjakohastes õigusaktides 
sätestatud mis tahes tähtaegu ning 
erimeelsust põhjustava küsimuse 
kiireloomulisust ja keerukust. Kui 
erimeelsused jäävad püsima, võivad 
Euroopa järelevalveasutused vaidlusaluse 
küsimuse ise lahendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud liikmesriikide pädevate 
asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine pädev asutus võtab 
valdkonnas, mille puhul on asjakohaste 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võivad Euroopa 
järelevalveasutused ühe asjaomase pädeva 
asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda 
kokkuleppele Euroopa järelevalveasutuse 
seatud tähtajaks, mille puhul võetakse 
arvesse asjakohastes õigusaktides 
sätestatud mis tahes tähtaegu ning 
erimeelsust põhjustava küsimuse 
kiireloomulisust ja keerukust. Kui 
erimeelsused jäävad püsima, võivad 
Euroopa järelevalveasutused vaidlusaluse 
küsimuse ise lahendada. 

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määrustega 
on ette nähtud liikmesriikide pädevate 
asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine pädev asutus võtab 
valdkonnas, mis on täpsustatud liidu 
seadusandluses, millele on osutatud nii 
määruse .../…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], määruse 
…/…[Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] kui ka 
määruse …/…[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 1 lõikes 2 ning mille puhul on 
asjakohaste õigusaktide kohaselt vaja 
rohkem kui ühe liikmesriigi pädevate 
asutuste vahelist koostööd, koordineerimist 
või ühisotsuste vastuvõtmist, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, võivad 
Euroopa järelevalveasutused ühe 
asjaomase pädeva asutuse taotlusel aidata 
asutustel jõuda kokkuleppele Euroopa 
järelevalveasutuse seatud tähtajaks, mille 
puhul võetakse arvesse asjakohastes 
õigusaktides sätestatud mis tahes tähtaegu 
ning erimeelsust põhjustava küsimuse 
kiireloomulisust ja keerukust. Kui 
erimeelsused jäävad püsima, võivad 
Euroopa järelevalveasutused vaidlusaluse 
küsimuse ise lahendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi loomist käsitlevate määruste 
kohase erimeelsuste lahendamise korra
kohaldamiseks ei ole vaja teha muudatusi 
asjakohastes õigusaktides. Muudatusi
tuleb teha valdkondades, kus asjakohaste 
õigusaktidega on juba kehtestatud mõned 
mittesiduvad vahendusmenetlused või 
tähtajad, mille jooksul üks või mitu 
liikmesriigi pädevat asutust peavad jõudma 
ühisotsusele, ning seega tagada 
ühisotsusele jõudmise menetluse selgus ja 
sujuvus ning vajaduse korral võimaldada 
Euroopa järelevalveasutustel lahendada 
erimeelsused.

(12) Määruse .../…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus], määruse 
…/…[Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja 
määruse …/…[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artikli 11 lõikes 1 nõutakse, et valdkondi 
käsitlevates õigusaktides tuleb täpsustada 
juhud, kus võib kohaldada riiklike 
pädevate asutuste erimeelsuste 
lahendamise korda. Lisaks tuleb 
muudatusi teha valdkondades, kus 
asjakohaste õigusaktidega on juba 
kehtestatud mõned mittesiduvad 
vahendusmenetlused või tähtajad, mille 
jooksul üks või mitu liikmesriigi pädevat 
asutust peavad jõudma ühisotsusele, ning 
seega tagada ühisotsusele jõudmise 
menetluse selgus ja sujuvus ning vajaduse 
korral võimaldada Euroopa 
järelevalveasutustel lahendada 
erimeelsused.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Erimeelsuste lahendamise siduv 
menetlus on loodud selliste olukordade
lahendamiseks, kus järelevalveasutused ei 
suuda omavahel lahendada liidu 
õigusaktide täitmisega seotud menetlus-
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või sisulisi küsimusi. Niisuguses 
olukorras peaks ühel asjaomastest 
järelevalveasutustest olema võimalus 
tõstatada küsimus pädevale Euroopa 
järelevalveasutusele. Euroopa 
järelevalveasutusel peaks olema võimalik 
kasutada oma määrustes täpsustatud 
volitusi, kuid mitte asendada riiklike 
järelevalveasutuste autonoomseid 
otsuseid. Euroopa järelevalveasutus peaks 
küsimusega tegelema üksnes liidu 
õigusaktide täitmise tagamise eesmärgil. 
Eelkõige ei tohiks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus seoses 
direktiivis 2006/48/EÜ sätestatud 
lisakapitali käsitlevate otsustega piirata 
riikliku järelevalveasutuse võimalust 
määrata kindlaks kapitalitasemed, kui 
otsus on kooskõlas liidu õigusaktides 
sätestatud riiklike järelevalveasutuste 
diskretsiooni piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 1998/26/EÜ
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud liikmesriik teavitab 
viivitamata teisi liikmesriike ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… 
loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust ning esitab kõnealusele asutusele 
kogu teabe, mis on vajalik asutuse 
ülesannete täitmiseks.

3. Lõikes 2 osutatud liikmesriik teavitab 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, teisi liikmesriike ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… 
loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust ning esitab kõnealusele asutusele 
kogu teabe, mis on vajalik asutuse 
ülesannete täitmiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2002/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) artikli 9 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„c a) üksikasjaliku regulaarselt 
uuendatava ja vähemalt kord aastas 
läbivaadatava kriisilahenduskorra 
väljatöötamine, mis hõlmab 
struktureeritud varajase sekkumise 
mehhanismi, kiireid parandusmeetmeid ja 
pankrottideks valmisoleku kava.”

Or. en

Muudatusettepanek 378
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt c (uus)
Direktiiv 2002/87/EÜ
Artikkel -10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) 3. jakku artikli 10 ette lisatakse 
järgmine artikkel:

„Artikkel -10
1. Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee ja riiklikud pädevad asutused 
teostavad finantskonglomeraatide suhtes 
täiendavat ja Euroopa tasandi 
järelevalvet.
2. Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee teostab Euroopa tasandi 
järelevalvet finantskonglomeraatide üle, 
et tagada Euroopa Liidu õigusaktide sidus 
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valdkonna- ja piiriülene järgimine.
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
tegutseb riiklike pädevate asutuste poolt 
täiendava järelevalve teostamiseks 
määratud koordinaatori kaudu, kes 
tegutseb ka Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee nimel.
3. ELi finantskonglomeraatide 
koordinaatorite tegevust koordineerib 
üldisel ja piiriülesel tasandil Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee.”

Or. en

Muudatusettepanek 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2002/87/EÜ
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artikli 18 lõike 1 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„1 a. Kui pädev asutus otsustab 
vastupidiselt mõne teise asjakohase 
pädeva asutuse arvamusele, et kolmanda 
riigi järelevalve tase on samaväärne, võib 
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
otsuse tühistada, kui vastutava pädeva 
asutuse otsus põhineb valedel eeldustel 
või asjaomase kolmanda riigi järelevalve 
tase on alates otsuse tegemisest 
halvenenud.”

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2002/87/EÜ
Artikkel 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) artikli 21a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 21b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 381
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) artikli 1 lõike punktile 1 lisatakse 
järgmine lõik:
Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks siseteabe 
eri elementide kohaldamise tingimused, 
eelkõige selle käesoleva punkti esimeses 
lõigus osutatud mitteavaliku iseloomu 
kohta. 
Komisjon võib neljandas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Tehnilised standardid võiksid selgitada kõnealuse määratluse eri elemente, mis aitaks
edendada ühtset kohaldamist.

Muudatusettepanek 382
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 6 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:
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„10 a. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks järgmised 
kohaldamistingimused:
– lõike 1 esimeses lõigus sätestatud 
emitendi kohustus teavitada üldsust 
siseteabest võimalikult kiiresti;
– lõikes 2 sätestatud emitendi võimalus 
siseteabe avalikustamine edasi lükata;
– lõike 3 kolmandas lõigus osutatud 
loetellu lisatavate isikute määratlus;
– tehingute liik, millest tuleb pädevale 
asutusele käesoleva artikli lõike 4 alusel 
teatada, ning
rakendusmeetmed, mille komisjon võtab 
vastu lõike 10 kuuenda taande alusel 
seoses asjakohase soovitamise ja huvide 
või huvide konflikti avalikustamisega.
Komisjon võib käesolevas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Tehnilised standardid (esimene ja teine taane) võiksid vähendada erinevusi ja lihtsustada 
õigusaktide järgimist, eelkõige piiriüleses kontekstis. Tehnilised standardid võivad lihtsustada 
ühtset kohaldamist liikmesriikides ja vähendada õiguslikku ebakindlust. Need võiksid 
selgitada eelkõige tingimusi, mille alusel loetelus olev emitent võib teabe avaldamist 
seaduslikult edasi lükata.

Muudatusettepanek 383
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks 
kohaldamistingimused komisjoni 
vastuvõetud rakendamismeetmetele, mis 
käsitlevad järgmist:
– piirhindade ja päevase ostu piirmäära 
arvestused seoses tagasiostuprogrammiga, 
millele on viidatud komisjoni 22. 
detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 
2273/2003 (millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/6/EÜ seoses 
tagasiostuprogrammidele ja 
finantsinstrumentide stabiliseerimisele 
ettenähtud eranditega)1 artiklis 5;
– määruse (EÜ) nr 2273/2003 artiklis 9 
osutatud finantsinstrumendi 
stabiliseerimise avalikustamine ja 
aruandlus;
– määruse (EÜ) nr 2273/2003 artiklis 11 
osutatud finantsinstrumendi 
lisastabiliseerimine.
Komisjon võib käesolevas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”
1 ELT L 336, 23.12.2003, lk 33.

Or. en

Selgitus

Tehnilised standardid võiksid lihtsustada ühtset kohaldamist liikmesriikides, vähendada 
õiguslikku ebakindlust ja võimaldada paindlikkust turu-uuendustele reageerimisel.
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Muudatusettepanek 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) artikli 12 lõikesse 2 lisatakse 
järgmised punktid:
h a) keelustada asjaomane 
finantsinstrument;
h b) piirata teatava hulga finantsvara 
ostmise või müümise kohustust;
h c) nõuda kauplemise eeltingimusena 
alusvarade hoidmist ning
h d) määratleda kvalitatiivsed piirangud.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d) artikli 14 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Liikmesriigid näevad ette, et pädev 
asutus võib avalikustada kõik meetmed 
ja sanktsioonid, mis määratakse 
käesoleva direktiivi rakendamisel 
vastuvõetud sätete rikkumise korral, 
välja arvatud juhul, kui selline 
avalikustamine ohustaks tõsiselt 
finantsturge või tekitaks asjaomastele
osalistele ebaproportsionaalset kahju.
Pädevad asutused teavitavad samal ajal 
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Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust kõikidest meetmetest ja 
sanktsioonidest. Euroopa 
Väärtpaberijärelevalve Asutus seob 
kõnealuse teabe asjaomaste registreeritud 
turuosalejate Euroopa andmebaaside 
vastavate andmekirjetega.”

Or. en

Muudatusettepanek 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) artikli 16 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„2 a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega …/… loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võib 
omal algatusel nõuda mis tahes teavet, 
mis on vajalik lõikes 1 osutatud 
eesmärgil.”

Or. en

Muudatusettepanek 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 3 f (uus)
Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 17b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f) artikli 17a järele lisatakse järgmine 
artikkel:
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„Artikkel 17b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en

Muudatusettepanek 388
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c) artiklile 15 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise
kohta. Asutus esitab kõnealused tehniliste 
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standardite kavandid ja aruanded 
komisjonile 1. juuniks 2011.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Vastavalt tööandjapensioni direktiivi artikli 15 lõikele 6 on juba saavutatud kokkulepe 
tulevase ühtlustamise eesmärgi osas, eriti kindlustustehniliste eraldiste arvutamise puhul, et 
tarbijaid paremini kaitsta. Et tööandjapensioni direktiiviga ühtlustatakse eri riiklikke eeskirju 
vaid vähesel määral, on eriti olulised siduvad tehnilised standardid. 

Muudatusettepanek 389
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 1 d (uus)
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 20 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d) artiklile 20 lisatakse järgmine lõige:
„10 a. Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid 
lubade andmise ja teavitamise kohta, 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise 
meetodite ning teabe edastamise ja 
avalikustamise kohta. 
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud 
korras.”

Or. de
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Selgitus

Pensionifondide direktiivi artikli 15 lõikes 6 on selgelt sätestatud, et kaitsmaks tarbijaid 
tagajärgede eest, mis on seotud piiriülese tegevuse kandumisega nõrgema järelevalvega 
piirkondadesse, tuleb kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevaid eeskirju veelgi 
rohkem ühtlustada. Arvestades asjaolu, et pensionifondide direktiiv sisaldab üksnes 
minimaalsel arvul ühtlustatud sätteid, on ühised tehnilised standardid antud kontekstis eriti 
olulised.

Muudatusettepanek 390
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 20 – lõige 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus välja tehniliste 
standardite kavandid, millega määratakse 
iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste 
tööandjapensionideskeemide valdkonnas 
usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, 
mida ei hõlma lõikes 1 osutatud 
siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid. 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus välja tehniliste 
standardite kavandid, millega määratakse 
iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste 
tööandjapensionideskeemide valdkonnas 
usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted. 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Selgitus

Et tööandjapensioni direktiivis ei ole määratletud, mida mõeldakse sotsiaal- ja tööõigusaktide 
all, on iga liikmesriik töötanud seoses direktiiviga välja oma määratluse. Mõni liikmesriik on 
loonud sotsiaal- ja tööõigusaktides tööandjapensioniga seotud usaldatavusnormatiive 
käsitlevad sätted, mõni mitte. Selle tulemusena ei võimaldaks komisjoni ettepanek Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusel sätete täpset määratlemist ELi 
tasandil. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus peaks koostama 
tehnilised standardid, kus on loetletud tööandjapensione käsitlevad sätted olenemata sellest, 
milline liikmesriigi õigusakt neid hõlmab.
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Muudatusettepanek 391
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 20 – lõige 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus välja tehniliste 
standardite kavandid, millega määratakse 
iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste
tööandjapensionideskeemide valdkonnas 
usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, 
mida ei hõlma lõikes 1 osutatud 
siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid. 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
järjepidev ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
välja kindlustustehniliste eraldiste 
arvutamise tehniliste standardite kavandid 
ja valmistab ette aruanded, millega 
määratakse iga liikmesriigi puhul kindlaks 
muud tööandjapensionideskeemide 
valdkonnas usaldatavusnormatiive 
käsitlevad sätted, mida ei hõlma lõikes 1 
osutatud siseriiklikud sotsiaal- ja 
tööõigusaktid. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid ja aruanded komisjonile 1. 
juuniks 2011.

Or. en

Selgitus

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.



AM\809041ET.doc 21/89 PE439.899v01-00

ET

Muudatusettepanek 392
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 20 – lõige 11 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus välja tehniliste 
standardite kavandid, millega määratakse 
iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste 
tööandjapensionideskeemide valdkonnas 
usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, 
mida ei hõlma lõikes 1 osutatud 
siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid. 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisonile 1. jaanuariks 2014.

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise 
meetodite kohta. Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. de

Selgitus

Pensionifondide direktiivi artikli 15 lõikes 6 on selgelt sätestatud, et kaitsmaks tarbijaid 
tagajärgede eest, mis on seotud piiriülese tegevuse kandumisega nõrgema järelevalvega 
piirkondadesse, tuleb kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevaid eeskirju veelgi 
rohkem ühtlustada. Arvestades asjaolu, et pensionifondide direktiiv sisaldab üksnes 
minimaalsel arvul ühtlustatud sätteid, on ühised tehnilised standardid antud kontekstis eriti 
olulised.

Muudatusettepanek 393
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) artikli 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad koostöös 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
Asutusega asjakohasel viisil käesoleva 
direktiivi järjepideva ühtlustamise ja 
ühtse kohaldamise, kohaldades ühiseid 
tehnilisi standardeid lubade andmise, 
teatamise, kindlustustehniliste eraldiste 
arvutamist käsitlevate eeskirjade, 
teavitamise ja avalikustamise menetluste 
kohta, vahetades korrapäraselt teavet ja 
kogemusi ja tehes tihedamat koostööd 
ning seeläbi takistades konkurentsi 
moonutamist ja luues vajalikud 
tingimused probleemideta piiriüleseks 
pensioniskeemides osalemiseks.”

Or. en

Selgitus

Vastavalt tööandjapensioni direktiivi artikli 15 lõikele 6 on juba saavutatud kokkulepe 
tulevase ühtlustamise eesmärgi osas, eriti kindlustustehniliste eraldiste arvutamise puhul, et 
tarbijaid paremini kaitsta. Et tööandjapensioni direktiiviga ühtlustatakse eri riiklikke eeskirju 
vaid vähesel määral, on eriti olulised siduvad tehnilised standardid. 

Muudatusettepanek 394
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. artikli 21 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid tagavad koostöös 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
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Asutusega asjakohasel viisil käesoleva 
direktiivi järjekindla ühtlustamise ja
ühtse kohaldamise, kohaldades selleks 
ühiseid tehnilisi standardeid lubade 
andmise ja teavitamise kohta, 
kindlustustehniliste eraldiste arvutamise 
meetodite ning teabe edastamise ja 
avalikustamise kohta ja vahetades 
korrapäraselt teavet ja kogemusi […] ja 
tehes tihedat koostööd, et takistada 
konkurentsi moonutamist ja luua 
vajalikud tingimused probleemideta 
piiriüleseks pensioniskeemides 
osalemiseks.”

Or. de

Selgitus

Pensionifondide direktiivi artikli 15 lõikes 6 on selgelt sätestatud, et kaitsmaks tarbijaid 
tagajärgede eest, mis on seotud piiriülese tegevuse kandumisega nõrgema järelevalvega 
piirkondadesse, tuleb kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevaid eeskirju veelgi 
rohkem ühtlustada. Arvestades asjaolu, et pensionifondide direktiiv sisaldab üksnes 
minimaalsel arvul ühtlustatud sätteid, on ühised tehnilised standardid antud kontekstis eriti 
olulised.

Muudatusettepanek 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – punkt 2 b (uus)
Direktiiv 2003/41/EÜ
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) artikli 21 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid tagavad tihedas 
koostöös Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 
Asutusega asjakohasel viisil käesoleva 
direktiivi ühtse kohaldamise, vahetades 
korrapäraselt teavet ja kogemusi 
kõnealuse valdkonna parimate tavade ja 
tihedama koostöö arendamiseks, et 
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takistada konkurentsi moonutamist ja 
luua vajalikud tingimused 
probleemideta piiriüleseks 
pensioniskeemides osalemiseks ja 
annuiteetidega seotud nõuete 
ülekantavuse tagamiseks.”

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus töötada välja tehniliste 
standardite kavandid, et määrata kindlaks
tingimused, mille alusel kohaldatakse 
vabastusi prospekti avaldamise 
kohustusest eeldusel, et on kättesaadav 
dokument, mis sisaldab niisugust teavet, 
mida pädev asutus käsitleb samaväärsena 
prospektis tavaliselt sisalduva teabega.
Komisjon võib käesolevas lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Tehnilised standardid võiksid tagada ELi õigusaktide ühtse kohaldamise, juhul kui vabastuste 
andmiseks nõutakse dokumenti, mis sisaldab niisugust teavet, mis on samaväärne prospektis 
sisalduva teabega.
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Muudatusettepanek 397
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt -1 d (uus)
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks prospekti 
sisu, vorm ja kokkuvõte ning:
– komisjoni 29. aprilli 2004. aasta 
määruse (EÜ) nr 809/2004 (millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis 
puudutab prospektides sisalduvat 
informatsiooni nagu ka selliste 
prospektide formaati, andmete esitamist 
viidetena ja selliste prospektide avaldamist 
ning reklaamide levitamist)1 artiklis 23 
osutatud prospektides ja põhiprospektides 
antava miinimumteabe kohandamist 
käsitlevate sätete kohaldamise 
tingimused;
– lõikes 3 osutatud kokkuvõtte sisu.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”
1 ELT L 149, 30.4.2004, lk 1.

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel on eri tavad ning nad nõuaksid vastutuse võtmist emitendilt ja pakkujalt 
või olenevalt valdkonnast, ühelt neist. See tekitab ebakindlust seoses prospekti eest 
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vastutamise korraga, eriti kui prospekti kasutatakse teistes riikides. Kõnealune küsimus vajab 
täiendavaid selgitusi.

Muudatusettepanek 398
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt -1 e (uus)
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 e. artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks prospektiga 
seotud vastutuse kohaldamise tingimused:
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 397 selgitus.

Muudatusettepanek 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. artikli 14 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
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„1. Pärast kinnitamist esitab emitent, 
pakkuja või reguleeritud turul 
pakkumise loa taotleja prospekti 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ning teeb selle üldsusele 
kättesaadavaks niipea kui võimalik, igal 
juhul aegsasti enne asjakohaste 
väärtpaberite üldsusele pakkumist või 
kauplemisele lubamist või hiljemalt siis, 
kui algab nende pakkumine üldsusele 
või antakse luba nendega kaubelda. 
Lisaks sellele peab prospekt olema 
saadaval vähemalt kuus tööpäeva enne 
pakkumise lõppu juhul, kui esimest 
korda pakutakse üldsusele sellisesse 
klassi kuuluvaid aktsiaid, mille kohta 
varem ei ole antud reguleeritud turul 
kauplemise luba.”

Or. en

Muudatusettepanek 400
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 4
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks sellise kohustuse 
kohaldamise tingimused, mis on seotud
prospekti lisa avaldamisega juhul, kui 
tuvastatakse prospektis sisalduva teabega 
seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või 
ebatäpsusi. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, võib
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks menetlused, 
mida tuleb järgida seoses kohustusega 
avaldada prospekti lisa juhul, kui 
tuvastatakse prospektis sisalduva teabega 
seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või 
ebatäpsusi. 
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Or. en

Muudatusettepanek 401
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 4
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, töötab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks sellise kohustuse 
kohaldamise tingimused, mis on seotud 
prospekti lisa avaldamisega juhul, kui 
tuvastatakse prospektis sisalduva teabega 
seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või 
ebatäpsusi. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014. 

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine ja võtta arvesse 
finantsturgude tehnilist arengut, määrab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
kindlaks, milline on lõikes 1 osutatud uus 
oluline seik, viga või ebatäpsus, ning 
töötab välja tehniliste standardite kavandid, 
et määrata kindlaks sellise kohustuse 
kohaldamise tingimused, mis on seotud 
prospekti lisa avaldamisega juhul, kui 
tuvastatakse prospektis sisalduva teabega 
seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või 
ebatäpsusi. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused tõlgendavad terminit „uus oluline seik” erinevalt. Tehnilised standardid 
tagavad võrdsed võimalused ning aitavad vältida vaidlusküsimusi. 

Muudatusettepanek 402
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 8 – punkt a
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 22 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel 
konfidentsiaalse teabe vahetamist ega selle 
edastamist Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule. 
Pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
vahel vahetatud teabe suhtes kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, mida 
peavad täitma isikud, kes töötavad või on 
töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

3. Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel 
konfidentsiaalse teabe vahetamist ega selle 
edastamist Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, 
kui tegemist on piirangutega, mis on 
seotud ettevõtet käsitleva teabe ja 
mõjudega kolmandatele riikidele, nagu on 
ette nähtud vastavalt [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse
määruses] ja [Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu määruses]. Pädevate 
asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
vahel vahetatud teabe suhtes kehtib 
ametisaladuse hoidmise kohustus, mida 
peavad täitma isikud, kes töötavad või on 
töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – punkt 8 i (uus)
Direktiiv 2003/71/EÜ
Artikkel 24 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 i. artikli 24a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 24b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
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ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.” 

Or. en

Muudatusettepanek 404
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) artikli 2 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva direktiivi 
järjepideva ühtlustamise ja ühtse 
kohaldamise tagamiseks määratleb
komisjon vastavalt artiklitele 64, 64a ja 
64b delegeeritud õigusaktide abil seoses 
eranditega c, i ja k kriteeriumid 
otsustamaks, kas teatavat tegevust 
loetakse põhitegevusala 
kõrvaltegevuseks kontserni tasandil, 
ning otsustamaks, millal toimub tegevus 
juhuslikult.
[...]
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Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.”

Or. en

Muudatusettepanek 405
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) artikli 4 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„2 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks 
kohaldamistingimused seoses käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud määratluste eri 
elementidega ning samuti komisjoni 10. 
augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1287/2006 (millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute registripidamise 
kohustuse, tehinguaruandluse, turu 
läbipaistvuse, finantsinstrumentide 
kauplemisele lubamise ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega)1

artiklis 2 ning komisjoni 10. augusti 2006. 
aasta direktiivi (millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete 
ja tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega)2

artiklis 2 sätestatud määratluste eri 
elementidega. Asutus esitab tehniliste 
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standardite kavandid komisjonile 1. 
jaanuariks 2015.”
1 ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.
1ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.

Or. en

Selgitus

Investeerimisteenuste direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomiseks tuleks 
lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 1
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid loovad kõigi 
investeerimisühingute registri. Kõnealune 
register on avalikkusele kättesaadav ja 
sisaldab teavet teenuste või tegevuse kohta, 
mille jaoks investeerimisühingul on 
tegevusluba. Seda ajakohastatakse 
korrapäraselt. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega …/… loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus koostab kõigi ühenduse 
investeerimisühingute loendi. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
avaldab kõnealuse loendi ja ajakohastab 
seda.

3. Liikmesriigid loovad kõigi niisuguste 
investeerimisühingute registri, kes 
pakuvad teenuseid või tegutsevad nende 
territooriumil. Kõnealuste ühingute 
korrapäraselt ajakohastatav loetelu 
edastatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega …/… loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele. Euroopa järelevalveasutus 
koostab kõigi liidu investeerimisühingute 
registri. Kõnealune register on 
avalikkusele kättesaadav ja sisaldab teavet 
teenuste või tegevuse kohta, mille jaoks 
investeerimisühingul on tegevusluba. Seda 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Kui pädev asutus on tühistanud 
tegevusloa kooskõlas artikli 8 punktidega 
b–d, avaldatakse teave tühistamise kohta 
registris kaheks aastaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 407
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 2
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, 
artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 
lõigete 1–2 ja artikli 12 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 kohase tegevusloa andmise 
nõuete ja korra kohaldamise tingimused.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, 
artikli 5 lõike 4, artikli 9 lõigete 2–4, 
artikli 10 lõigete 1 ja 1 ning artikli 12 
järjepidev ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et:

a) täpsustada artikli 5 lõikes 4 sätestatud 
peakontori suhtes esitatavad nõuded;
b) määrata kindlaks teave, mis tuleb 
pädevatele asutustele artikli 7 lõike 2 
alusel esitada;
c) määrata kindlaks teave ja töötada välja 
artikli 9 lõikes 2 ettenähtud teatamise 
standardvormid ja -ankeedid ning kord;
d) täpsustada artikli 9 lõigetes 2–4 ja 
artikli 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud 
nõuded;
e) täpsustada artiklis 12 ettenähtud 
algkapitali nõue.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 2
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 ühtne kohaldamine, võib 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli, artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 
10 lõigete 1–2 ja artikli 12 kohase 
tegevusloa andmise nõuete ja korra 
kohaldamise tingimused.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 ühtne kohaldamine, võib 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et täpsustada käesoleva artikli, 
artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 
lõigete 1–2 ja artikli 12 kohase tegevusloa 
andmisega seotud teatamine, vormid, 
ankeedid, kriteeriumid ja kord.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 2
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 ühtne kohaldamine, võib
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja töötada tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli, artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 
10 lõigete 1–2 ja artikli 12 kohase 
tegevusloa andmise nõuete ja korra 
kohaldamise tingimused. 

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 ühtne kohaldamine, töötab
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli, artikli 
7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–
2 ja artikli 12 kohase tegevusloa andmise 
nõuete ja korra kohaldamise tingimused. 
Asutus esitab tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

Or. en

Selgitus

Investeerimisteenuste direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomiseks tuleks 
lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.
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Muudatusettepanek 410
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 10 a – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks tingimused, mis on seotud lõike 1 
kohaseks osaluse omandamise hindamiseks 
vajaliku teabega ja artikli 10 lõike 4 kohase 
pädevate asutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisonile 1. jaanuariks 2014.

8. Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjepidev ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks tingimused, mis on seotud lõike 1 
kohaseks osaluse omandamise hindamiseks 
vajaliku teabega, lõikes 4 osutatud osaluse 
omandamisele vastuväite esitamise 
kriteeriumidega ja artikli 10 lõike 4 kohase 
pädevate asutuste vahelise 
konsulteerimismenetlusega. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 13 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) artiklile 13 lisatakse järgmine lõige:
„10 a. Finantsturgudel toimuvate 
arengute arvesse võtmiseks ja käesoleva 
artikli ühtse kohaldamise tagamiseks 
töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva direktiivi 
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käesoleva artikli lõigete 6–8 ja artikli 18 
lõigete 1 ja 2 ning komisjoni määruse 
1287/2006/EÜ artiklite 7 ja 8 ning 
komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ artiklite 
16–20 ja 51 kohaldamise tingimused. 
Asutus esitab tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Investeerimisteenuste direktiivi ühtsete kohaldamist võrdsete võimaluste loomiseks tuleks 
lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek 412
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 c (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 19 – lõige 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c) artikli 19 lõike 10 esimese lõigu 
sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„10. Investorite vajaliku kaitse ja lõigete 
1–8 järjekindla ühtlustamise ja ühtse 
kohaldamise tagamiseks tagab komisjon 
artiklite 64, 64a ja 64b kohaste 
delegeeritud õigusaktidega, et 
investeerimisühingud järgivad oma 
klientidele investeerimis- või 
kõrvalteenuste osutamisel selles 
sätestatud põhimõtteid. Need 
delegeeritud õigusaktid võtavad arvesse 
järgmist:”

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 d (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 19 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d) artikli 19 lõike 10 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„10 a. Finantsturgudel toimuvate 
arengute arvesse võtmiseks ja käesoleva 
artikli ühtse kohaldamise tagamiseks 
töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 
4–7 ja komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ 
artiklite 35–39 kohaldamise tingimused. 
Asutus esitab tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Investeerimisteenuste direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomiseks tuleks 
lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek 414
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 e (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 21 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e) artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–5 ja komisjoni direktiivi 
2006/73/EÜ artiklite 44–46 kohaldamise 
tingimused. Asutus esitab tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 1. 
jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 414 selgitus.

Muudatusettepanek 415
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 f (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f) artiklile 22 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõike 2 ja komisjoni määruse 
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2006/1287/EÜ artikli 31 kohaldamise 
tingimused. Asutus esitab tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 1. 
jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 414 selgitus.

Muudatusettepanek 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 g (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 g) artikli 23 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid, kes otsustavad lubada 
investeerimisühingutel määrata seotud 
vahendajaid, saadavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
regulaarselt ajakohastatava loetelu. 
Asutus loob kogu liidu seotud vahendajate 
avaliku registri, mida ajakohastatakse ja 
mis avaldatakse internetis tasuta 
konsulteerimiseks.”

Or. en



PE439.899v01-00 40/89 AM\809041ET.doc

ET

Muudatusettepanek 417
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h) artikli 23 lõike 3 viies lõik 
asendatakse järgmisega:
„Seda registrit ajakohastatakse 
regulaarselt. Selles olevad andmed 
avaldatakse internetis ja on [...] 
kättesaadavad.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus koostab kogu ühenduse 
investeerimisühingute määratud seotud 
vahendajate loetelu. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
avaldab kõnealuse loetelu oma veebilehel 
ja ajakohastab seda.”

Or. en

Muudatusettepanek 418
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 i (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 27 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 i) artiklile 27 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–6 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 21–26 
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kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en

Selgitus

Investeerimisteenuste direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomiseks tuleks 
lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek 419
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 j (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 j) artiklile 28 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 27–30 ja 32–34 
kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.

Muudatusettepanek 420
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 k (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 29 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 k) artiklile 29 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 17–20, 29–30 ja 
32–34 kohaldamise tingimused. Asutus 
esitab tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.
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Muudatusettepanek 421
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 3 l (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 30 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 l) artiklile 30 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 27–20 ja 32–34 
kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.

Muudatusettepanek 422
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) artiklile 39 lisatakse järgmine lõige:
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„1 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks punkti d 
kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.

Muudatusettepanek 423
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 42 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b) artiklile 42 lisatakse järgmine lõige:
„7 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks lõike 1 
kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 



AM\809041ET.doc 45/89 PE439.899v01-00

ET

artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.

Muudatusettepanek 424
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 5 c (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 44 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c) artiklile 44 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 17–20, 29–30 ja 
32–34 kohaldamise tingimused. Asutus 
esitab tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.
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Muudatusettepanek 425
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 5 d (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 45 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d) artiklile 45 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Finantsturgudel toimuvate arengute 
arvesse võtmiseks ja käesoleva artikli 
ühtse kohaldamise tagamiseks töötab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 
2006/1287/EÜ artiklite 27–20 ja 32–34 
kohaldamise tingimused. Asutus esitab 
tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2015.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.” 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 419 selgitus.

Muudatusettepanek 426
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 7 a (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) artikli 51 lõike 2 järele lisatakse 
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järgmine lõige:
„2 a. Liikmesriigid teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust 
kooskõlas lõigetega 1 ja 2 
kindlaksmääratud haldusmeetmetest või 
sanktsioonidest.”

Or. en

Muudatusettepanek 427
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 8 d (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 56 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 d) artikli 56 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Lõigete 1 ja 2 järjekindla ühtlustamise 
ja ühtse kohaldamise tagamiseks määrab
komisjon artiklite 64, 64a ja 64b kohaste 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
pädevate asutuste koostöö tegemise korra 
ja kehtestab kriteeriumid, mille kohaselt
reguleeritud turu tegevust vastuvõtvas
liikmesriigis võib käsitada 
väärtpaberituru toimimise ja investorite 
kaitse seisukohast kõnealuses 
vastuvõtvas liikmesriigis olulist tähtsust 
omavana.”

Or. en

Muudatusettepanek 428
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 9
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 56 – lõige 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
pädevate asutuste kohustusega teha lõike 1 
kohaselt koostööd ja seoses lõike 2 kohase 
koostöökorraga, sealhulgas standardvormid 
ja -ankeedid.

6. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
praktiliste küsimustega, mis puudutavad 
pädevate asutuste kohustust teha lõike 1 
kohaselt koostööd, ja seoses lõike 2 kohase 
koostöökorraga, sealhulgas standardvormid 
ja -ankeedid.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 10 – alapunkt b
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks kohaldamistingimused, 
mis on seotud pädevate asutuste 
kohustusega teha koostööd
järelevalvealase tegevuse, kohapealse 
kontrolli või uurimise puhul.

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
täpsustada menetlused, mis on seotud
pädevate asutuste koostööga 
järelevalvealase tegevuse, kohapealse 
kontrolli või uurimise puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – punkt 14 c (uus)
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 64 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 c) artikli 64a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 64b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) artikli 4 lõike 2 punkti a järele 
lisatakse järgmine punkt:
„a a) avalikustatud aastaaruannetest 
riikide kaupa;”

Or. en

Muudatusettepanek 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 2 n (uus)
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 n) artikli 25 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige: 
„2 a. Pädevad asutused esitavad oma 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
teistele pädevatele asutustele kogu 
asjakohase ja vajamineva teabe omal 
algatusel või Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
taotlusel.”

Or. en
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Muudatusettepanek 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 7 – punkt 3 h (uus)
Direktiiv 2004/109/EÜ
Artikkel 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h) artikli 27a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 27b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 434
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2005/60/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) artikli 16 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid teavitavad üksteist, 
Euroopa järelevalveasutusi ja komisjoni 
juhtudest, mille puhul nad leiavad, et 
kolmas riik vastab lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimustele. Euroopa 
järelevalveasutused avaldavad vastavate 
riikide loetelu oma veebilehel.”

Or. en

Muudatusettepanek 435
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2005/60/EÜ
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artikli 41 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle 
artiklis 8 sätestatut, juhul kui vastavalt 
käesolevale menetlusele vastu võetud 
rakendusmeetmed ei muuda käesoleva 
direktiivi olulisi sätteid.”

Or. en
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Muudatusettepanek 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 8 – punkt 2 m (uus)
Direktiiv 2005/60/EÜ
Artikkel 41 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 m) artikli 41a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 41b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 437
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 17 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artikli 17 lõikele 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„e a) on rikkunud tõsiselt ja 
süstemaatiliselt liidu või liikmesriigi 
õigust seoses Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse ja 
pädevate asutustega.”

Or. en

Muudatusettepanek 438
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 5
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine ja kehtestada ühtne 
elektroonilisel teel teavitamise kord, 
töötab Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks käesoleva 
artikli kohase teabe kohaldamise 
tingimused ning kõnealuse teabe 
edastamise kord. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjepidev ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et luua 
ühtne teavitamise kord ja täpsustada 
edastatav teave vastavalt käesolevale 
artiklile ning kõnealuse teabe edastamise 
kord turvaliste elektrooniliste vahendite 
abil. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en
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Muudatusettepanek 439
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 8
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 42a – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus on kahekuulise tähtaja 
jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, ja tegutseb vastavalt sellele
otsusele. Kahekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kahekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on kahekuulise tähtaja jooksul 
pärast esimeses lõigus osutatud taotluse 
saamist pöördunud kõnealuses küsimuses 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootavad vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse küsimuse lahendamise 
kohta, pidades silmas eesmärki tagada 
vastavus ELi õigusaktidele, ja langetavad 
oma lõpliku otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele.
Asutuse otsus ei asenda liikmesriigi 
pädevate asutuste usaldusnormatiivide 
kohast hinnangut. Kahekuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kõnealuse kahekuulise ajavahemiku 
lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 8
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 42a – lõige 1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus on kahekuulise tähtaja 
jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, ja tegutseb vastavalt sellele
otsusele. Kahekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kahekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on kahekuulise tähtaja jooksul 
pärast esimeses lõigus osutatud taotluse 
saamist pöördunud kõnealuses küsimuses 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootavad vastuvõtva 
liikmesriigi pädevad asutused seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse küsimuse lahendamise 
kohta, pidades silmas eesmärki tagada 
vastavus ELi õigusaktidele, ja langetavad 
oma lõpliku otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele.
Kahekuulist ajavahemikku käsitatakse 
lepitusperioodina käesoleva määruse 
tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus teeb otsuse ühe kuu jooksul.
Küsimust ei suunata Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele pärast 
kõnealuse kahekuulise ajavahemiku lõppu 
või pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 11
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus võivad 
sõlmida kolmandate riikide pädevate 
ametiasutuste või artiklis 47 ja artikli 48 
lõikes 1 määratletud asutuste või 
organitega teabevahetust sätestavaid 

Liikmesriigid ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus võivad 
kooskõlas määruse …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 
18 sõlmida kolmandate riikide pädevate 
ametiasutuste või artiklis 47 ja artikli 48 
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koostöölepinguid ainult tingimusel, et 
edastatava teabe kohta kehtivad vähemalt 
samaväärsed ametisaladuse hoidmise 
tagatised, kui on osutatud artikli 44 lõikes 
1.

lõikes 1 määratletud asutuste või 
organitega teabevahetust sätestavaid 
koostöölepinguid ainult tingimusel, et 
edastatava teabe kohta kehtivad vähemalt 
samaväärsed ametisaladuse hoidmise 
tagatised, kui on osutatud artikli 44 lõikes 
1.

Or. en

Muudatusettepanek 442
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 11 a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a) artikli 46 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„Esimese lõigu alusel vahetatavat teavet
tohib […] edasi anda vaid teavet 
edastanud pädevate ametiasutuste 
selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes 
eesmärkidel, milleks nimetatud 
ametiasutused oma nõusoleku andsid.”

Or. en

Muudatusettepanek 443
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 13 – punkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 63 a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 
1 ühtne kohaldamine ja järelevalvealase 
tegevuse lähenemine, töötab Euroopa 

6. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus
töötab välja käesoleva artikli lõike 1 ja 
artikli 57 punkti a kohaste
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Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõike 1 
kohaste instrumentide reguleerimist 
käsitlevate sätete kohaldamise eeskirjad. 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

instrumentidega seotud järelevalvealase 
tegevuse lähendamise suunised ning 
kontrollib nende kohaldamist. 31. 
detsembriks 2014 vaatab komisjon läbi 
käesoleva artikli kohaldamise ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande koos asjakohaste ettepanekutega 
omavahendite kvaliteedi tagamiseks.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
suuniste kavandid vastu võtta määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 8
sätestatud korras.

Samuti annab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
suuniseid seoses artikli 57 esimeses lõigu 
punktis a osutatud instrumentidega.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
jälgib esimeses lõigus osutatud tehniliste 
standardite kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Hübriidkapitali komponentide määratluse kohaldamise kavandatud lähenemine tekitab muret. 
Tehnilises standardis tuleks kaaluda iga liikmesriigi konkreetseid ettevõtete, maksejõuetuse ja 
maksude alaseid õigusakte, kui tahetakse luua tundlikud ja vastuvõetavad standardid. Selle 
tõenäosus on aga väike, v.a juhul, kui kasutatakse väga üldsõnalist määrust. Siiski ei oleks 
niisugune määrus võimeline minema sisu osas palju kaugemale kui kapitalinõuete direktiiv, 
seega puuduks lisandväärtus.

Muudatusettepanek 444
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 14 
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 74 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 krediidiasutuste 
edastatavate arvutuste suhtes aruandluse 

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 krediidiasutuste 
edastatavate arvutuste suhtes aruandluse 
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ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, 
keeli ja kuupäevi. Selleks et tagada 
käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, 
töötab Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus välja tehniliste standardite 
kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 
2012 kogu ühenduses ühtsed vormid ning 
ühesugused sagedused, keeled ja 
kuupäevad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, 
ühesuguseid IT-keeli ja 
aruandlustähtaegu. Aruanne tuleb esitada 
kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. 
Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu 
ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused 
sagedused, ühesugused IT-keeled ja 
aruandlustähtajad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 
sätestatud korras.

Or. de

Muudatusettepanek 445
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 15 
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 81 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks 
krediidihinnangutega seotud 
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus esitab kõnealused tehniliste 
standardite kavandid komisonile 1. 
jaanuariks 2014.

Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, teeb Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega ettepaneku tehniliste standardite 
kavandite kohta, et määrata kindlaks 
krediidihinnangutega seotud 
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus esitab kõnealused tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 1. 
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jaanuariks 2014.

Or. de

Muudatusettepanek 446
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 17 
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 97 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega välja tehniliste standardite 
kavandid, et määrata kindlaks 
krediidihinnangutega seotud 
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus esitab kõnealused tehniliste 
standardite kavandid komisonile 1. 
jaanuariks 2014.

Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, teeb Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus koostöös 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega ettepaneku tehniliste standardite 
kavandite kohta, et määrata kindlaks 
krediidihinnangutega seotud 
hindamismetoodika kohaldamise 
tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus esitab kõnealused tehniliste 
standardite kavandid komisjonile 1. 
jaanuariks 2014.

Or. de

Muudatusettepanek 447
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 20 
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune 
teatamine toimub vähemalt kaks korda 
aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid 

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune 
teatamine toimub vähemalt kaks korda 
aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 
31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid 
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vorme ning ühesuguseid sagedusi, keeli ja 
kuupäevi. Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi ühtne kohaldamine, töötab 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
välja tehniliste standardite kavandid, et 
kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu 
ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused 
sagedused, keeled ja kuupäevad. 
Aruandlusvormid on proportsionaalsed 
krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse 
ja keerukusega.

vorme ning ühesuguseid sagedusi, 
ühesuguseid IT-keeli ja 
aruandlustähtaegu. Aruanne tuleb esitada 
kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. 
Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
järjekindel ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu 
ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused 
sagedused, ühesugused IT-keeled ja 
aruandlustähtajad. Aruandlusvormid on 
proportsionaalsed krediidiasutuste 
tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Or. de

Muudatusettepanek 448
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 124 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli 
kohaldamise tingimused ja ühtne 
riskihindamismenetlus. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 124 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus. 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 
esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus 
ja meetodid. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Selgitus

Termin „menetlus” ei sisalda kõiki artikli 124 lõikes 1 sätestatud elemente, mis hõlmavad 
süsteeme, strateegiaid, protsesse ja mehhanisme. Tehniliste standardite piiramine üksnes 
„menetlusega” jätab siiski tegevusvabaduse, mis kahjustab tehniliste sätete ühtlustamist II 
samba alusel, mis on ette nähtud ühtsete eeskirjadega.

Muudatusettepanek 450
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 124 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus. 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus 

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et määrata 
kindlaks käesoleva artikli kohaldamise 
tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus 
ja meetodid. Euroopa 
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esitab kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite kavandid 
komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Or. en

Selgitus

Termin „menetlus” ei hõlma kõiki artikli 124 lõikes 1 sätestatud elemente, mis hõlmavad 
süsteeme, strateegiaid, protsesse ja mehhanisme. Tehniliste standardite piiramine üksnes 
„menetlusega” jätab siiski tegevusvabaduse, mis kahjustab tehniliste sätete ühtlustamist II 
samba alusel, mis on ette nähtud ühtsete eeskirjadega.

Muudatusettepanek 451
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 c (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 c) artikli 129 lõike 1 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui mõni asjaomane pädev asutus on 
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
küsimuses pöördunud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole 
kooskõlas määruse …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 
11, ootab kõnealune pädev asutus seni, 
kuni Euroopa Pangandusjärelevalve 
asutus teeb otsuse, ning langetab oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutuse otsusele.”

Or. en

Selgitus

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
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Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Muudatusettepanek 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 c (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 c) artikli 129 lõike 1 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui mõni asjaomane pädev asutus on 
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
küsimuses pöördunud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole 
kooskõlas määruse …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 
11, ootab kõnealune pädev asutus seni, 
kuni Euroopa Pangandusjärelevalve 
asutus teeb otsuse, ning langetab oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutuse otsusele.”

Or. en

Selgitus

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.
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Muudatusettepanek 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 c (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 c) artikli 129 lõike 1 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui mõni asjaomane pädev asutus on 
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
küsimuses pöördunud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole 
kooskõlas määruse …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 
11, ootab kõnealune pädev asutus seni, 
kuni Euroopa Pangandusjärelevalve 
asutus teeb otsuse, ning langetab oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutuse otsusele.”

Or. en

Selgitus

Et tagada järelevalveasutuste läbivaatamise protsessi ühtne kohaldamine ja ühine 
riskihindamine, tuleks vaidluste lahendamise kohaldamisala laiendada valdkondadele, kus 
asjaomased õigusaktid nõuavad koostööd või koordineerimist.

Muudatusettepanek 454
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 c (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 c) artikli 129 lõike 1 esimese lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Kui mõni asjaomane pädev asutus on 
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
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küsimuses pöördunud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole 
kooskõlas määruse …/…[Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 
11, ootab kõnealune pädev asutus seni, 
kuni Euroopa Pangandusjärelevalve 
asutus teeb otsuse, ning langetab oma 
otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve asutuse otsusele.”

Or. en

Selgitus

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Muudatusettepanek 455
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 d (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 d) artikli 129 lõike 1 esimese lõigu a 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid ja 
suunised, et määrata kindlaks 
koordineerimise ja koostöö tingimused 
seoses artiklite 22, 123 ja 124 
kohaldamisega.”

Or. en
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Selgitus

Et anda järelevalveasutustele koostöö ja koordineerimise alased suunised artiklitega 22, 123 
ja 124 hõlmatud valdkondades, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehnilised 
standardid. Niisugused standardid lihtsustavad järelevalveasutuste vahelist koostööd ja 
koordineerimist. 

Muudatusettepanek 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 d (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 d) artikli 129 lõike 1 esimese a lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid ja 
suunised, et määrata kindlaks 
koordineerimise ja koostöö tingimused 
seoses artiklite 22, 123 ja 124 
kohaldamisega.”

Or. en

Selgitus

Et anda järelevalveasutustele koostöö ja koordineerimise alased suunised artiklitega 22, 123 
ja 124 hõlmatud valdkondades, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehnilised 
standardid. Niisugused standardid lihtsustavad järelevalveasutuste vahelist koostööd ja 
koordineerimist. 

Muudatusettepanek 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 d (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 d) artikli 129 lõike 1 esimese a lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid ja 
suunised, et määrata kindlaks 
koordineerimise ja koostöö tingimused 
seoses artiklite 22, 123 ja 124 
kohaldamisega.”

Or. en

Selgitus

Et tagada järelevalveasutuste läbivaatamise protsessi ühtne kohaldamine ja ühine 
riskihindamine, tuleks vaidluste lahendamise kohaldamisala laiendada valdkondadele, kus 
asjaomased õigusaktid nõuavad koostööd või koordineerimist. 

Muudatusettepanek 458
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 22 d (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 d) artikli 129 lõike 1 esimese a lõigu 
järele lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid ja 
suunised, et määrata kindlaks 
koordineerimise ja koostöö tingimused 
seoses artiklite 22, 123 ja 124 
kohaldamisega.”

Or. en
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Selgitus

Et anda järelevalveasutustele koostöö ja koordineerimise alased suunised artiklitega 22, 123 
ja 124 hõlmatud valdkondades, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehnilised 
standardid. Niisugused standardid lihtsustavad järelevalveasutuste vahelist koostööd ja 
koordineerimist. 

Muudatusettepanek 459
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 23 – lõik 2
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kuuekuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele 
otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on kuuekuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus 
otsustamise edasi ja ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
tema otsuse ettepaneku kohta kõnealuse 
määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, et 
lahendada küsimus nii, et oleks tagatud 
ühenduse õigusaktide täitmine, ning 
langetab lõpliku otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
otsus, mis on langetatud 
ettevaatusprintsiibi kohaselt, ei asenda 
konsolideeritud järelevalve eest vastutava 
asutuse täiendavat usaldusnormatiivide 
kohast hinnangut. Kuuekuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 23 – lõik 2
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kuuekuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele 
otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on kuuekuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus 
otsustamise edasi ja ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
tema otsuse ettepaneku kohta kõnealuse 
määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, et 
lahendada küsimus nii, et oleks tagatud 
ühenduse õigusaktide täitmine, ning 
langetab lõpliku otsuse vastavalt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele.
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
otsuses, mis on langetatud 
ettevaatusprintsiibi kohaselt, võetakse 
arvesse konsolideeritud järelevalve eest 
vastutava asutuse täiendavat 
usaldusnormatiivide kohast hinnangut. 
Kuuekuulist ajavahemikku käsitatakse 
lepitusperioodina käesoleva määruse 
tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. 
Küsimust ei suunata Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele pärast 
kuuekuulise ajavahemiku lõppu või pärast 
ühisotsusele jõudmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 461
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 23 – lõik 2
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kuuekuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele 
otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on kuuekuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele 
otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsuse 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
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kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui pädev ametiasutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud 
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on neljakuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus 
otsustamise edasi ja ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3
kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, 
et oleks tagatud ühenduse õigusaktide 
täitmine, ning langetab lõpliku otsuse 
vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse otsusele. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsus, mis 
on langetatud ettevaatusprintsiibi 
kohaselt, ei asenda konsolideeritud 
järelevalve eest vastutava asutuse 
täiendavat usaldusnormatiivide kohast 
hinnangut. Neljakuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui pädev ametiasutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud 
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on neljakuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, lükkab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus 
otsustamise edasi ja ootab seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, 
et oleks tagatud ühenduse õigusaktide 
täitmine, ning langetab lõpliku otsuse 
vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse otsusele. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsuses, 
mis on langetatud ettevaatusprintsiibi 
kohaselt, võetakse arvesse konsolideeritud 
järelevalve eest vastutava asutuse 
täiendavat usaldusnormatiivide kohast 
hinnangut. Neljakuulist ajavahemikku 
käsitatakse lepitusperioodina käesoleva 
määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 464
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui pädev ametiasutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud 
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus seni, kuni Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja 
kuu jooksul ühise otsuseni, võtab 
konsolideeritud järelevalve eest vastutav 
asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt 
kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste 
läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, 
vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta. Kui mõni asjaomastest pädevatest 
asutustest on neljakuulise tähtaja jooksul 
pöördunud kõnealuses küsimuses määruse 
(EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 
kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse poole, ootab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutseb vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 465
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva 
krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis 
emaettevõtjana tegutseva 
finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate 
järelevalve eest vastutavad pädevad 
ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta individuaalselt või osaliselt 
konsolideeritult pärast seda, kui nad on 
nõuetekohaselt arvesse võtnud 
konsolideeritud järelevalve eest vastutava 
asutuse esitatud seisukohti ja 
reservatsioone. Kui konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud 
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, 
ootavad pädevad ametiasutused seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutsevad vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva 
krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis 
emaettevõtjana tegutseva 
finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate 
järelevalve eest vastutavad pädevad 
ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta individuaalselt või osaliselt 
konsolideeritult pärast seda, kui nad on 
nõuetekohaselt arvesse võtnud 
konsolideeritud järelevalve eest vastutava 
asutuse esitatud seisukohti ja 
reservatsioone. Kui mõni asjaomastest 
pädevatest asutustest on neljakuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, 
lükkavad pädevad ametiasutused 
otsustamise edasi ja ootavad seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, 
et oleks tagatud ühenduse õigusaktide 
täitmine, ning langetavad lõpliku otsuse 
vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse otsusele. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse otsus, mis 
on langetatud ettevaatusprintsiibi 
kohaselt, ei asenda konsolideeritud 
järelevalve eest vastutava asutuse 
täiendavat usaldusnormatiivide kohast 
hinnangut ja tegutsevad vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
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ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt c
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva 
krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis 
emaettevõtjana tegutseva 
finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate 
järelevalve eest vastutavad pädevad 
ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta individuaalselt või osaliselt 
konsolideeritult pärast seda, kui nad on 
nõuetekohaselt arvesse võtnud 
konsolideeritud järelevalve eest vastutava 
asutuse esitatud seisukohti ja 
reservatsioone. Kui konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus on 
neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud 
kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, 
ootavad pädevad ametiasutused seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutsevad vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva 
krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis 
emaettevõtjana tegutseva 
finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate 
järelevalve eest vastutavad pädevad 
ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 
124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise 
kohta individuaalselt või osaliselt 
konsolideeritult pärast seda, kui nad on 
nõuetekohaselt arvesse võtnud 
konsolideeritud järelevalve eest vastutava 
asutuse esitatud seisukohti ja 
reservatsioone. Kui mõni asjaomastest 
pädevatest asutustest on neljakuulise 
tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses 
küsimuses määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artikli 11 kohaselt Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse poole, 
ootavad pädevad ametiasutused seni, kuni 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb 
kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 
kohase otsuse ja tegutsevad vastavalt 
kõnealusele otsusele. Neljakuulist 
ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina 
käesoleva määruse tähenduses. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused 
ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele 
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pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või 
pärast ühisotsusele jõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 24 – punkt e
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus välja
tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva lõike kohase 
ühisotsusele jõudmise menetluse 
kohaldamise tingimused seoses artiklite 
123 ja 124 ning artikli 132 lõike 2 
kohaldamisega, et lihtsustada ühisele 
otsusele jõudmist. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus esitab 
kõnealused tehniliste standardite 
kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

välja jäetud

Komisjon võib kümnendas lõigus 
osutatud tehniliste standardite kavandid 
vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.”

Or. en

Muudatusettepanek 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 25 – lõik 1
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 130 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangakontsernisiseses hädaolukorras, 
sealhulgas seoses finantsturgude 
negatiivsete arengutendentsidega, mis võib 
ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi 
stabiilsust mis tahes liikmesriigis, kus 
kontserni üksustele on antud tegevusluba 
või kus on loodud artiklis 42a nimetatud 
olulisi filiaale, hoiatab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus võimalikult 
kiiresti Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutust ning artikli 49 neljandas lõigus ja 
artiklis 50 nimetatud asutusi, kui 1. peatüki 
2. jaost ei tulene teisiti, ning edastab kõik 
andmed, mis on olulised nende 
tööülesannete täitmiseks. See kohustus 
kehtib kõikide artiklites 125 ja 126 
nimetatud pädevate ametiasutuste puhul ja 
artikli 129 lõikes 1 osutatud pädeva 
ametiasutuse puhul.

Potentsiaalses või tegelikus 
pangakontsernisiseses hädaolukorras, 
sealhulgas seoses finantsturgude või 
reaalmajanduse potentsiaalsete 
negatiivsete arengutendentsidega, mis võib 
ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi 
stabiilsust mis tahes liikmesriigis, kus 
kontserni üksustele on antud tegevusluba 
või kus on loodud artiklis 42a nimetatud 
olulisi filiaale, hoiatab konsolideeritud 
järelevalve eest vastutav asutus võimalikult 
kiiresti Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutust, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ning teisi artikli 49 neljandas 
lõigus ja artiklis 50 nimetatud asutusi, kui 
1. peatüki 2. jaost ei tulene teisiti, ning 
edastab kõik andmed, mis on olulised 
nende tööülesannete täitmiseks. See 
kohustus kehtib kõikide artiklites 125 ja 
126 nimetatud pädevate ametiasutuste 
puhul ja artikli 129 lõikes 1 osutatud 
pädeva ametiasutuse puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Sławomir Witold Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 30 – punkt b
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 150 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) V lisa punktide 15–17 kohaldamise 
tingimused;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – punkt 30 j (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
Artikkel 151 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 j) artikli 151a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 151b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en
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Muudatusettepanek 471
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – punkt 1 c (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c) artikli 32 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse välja töötatud suuniseid järgides 
kehtestavad pädevad ametiasutused 
korra, et mitte lubada asutustel 
teadlikult jätta täitmata täiendavad 
kapitalinõuded, mida neil tuleks täita 
riskipositsioonide puhul, mis ületavad 
kauem kui 10 päeva jooksul direktiivi 
2006/48/EÜ artikli 111 lõigetes 1 ja 2 
sätestatud piirmäärasid, kui asutused 
kannavad need riskipositsioonid ajutiselt 
üle kontserni kuuluvasse või 
mittekuuluvasse teise äriühingusse ja/või 
sooritavad muid kunstlikke tehinguid 
riskipositsiooni sulgemiseks 10 päeva 
jooksul ja uue riskipositsiooni 
tekitamiseks.
Pädevad ametiasutused teavitavad 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust,
nõukogu ja komisjoni nimetatud 
korrast.
Asutused töötavad välja korra, mis 
tagab, et igast esimeses lõigus osutatud 
mõjuga tehingust teatatakse kohe 
pädevatele ametiasutustele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 472
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e) artikli 38 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriikide pädevad 
ametiasutused ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus teevad 
tihedat koostööd käesoleva direktiiviga 
ettenähtud kohustuste täitmisel, eriti 
juhul, kui investeerimisteenuseid
osutatakse teenuste osutamise vabaduse 
alusel või filiaalide avamise kaudu.
Vastava taotluse alusel annavad 
pädevad asutused üksteisele ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutusele 
informatsiooni, mis võiks hõlbustada 
järelevalvet asutuste kapitali 
adekvaatsuse üle, eriti aga kontrollida 
käesolevas direktiivis sätestatud 
eeskirjade järgimist.”

Or. en

Muudatusettepanek 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – punkt 1 n (uus)
Direktiiv 2006/49/EÜ
Artikkel 42 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 n) artikli 42a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 42b
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Vastuväited delegeeritud õigusaktidele
1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en

Muudatusettepanek 474
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 2
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 7 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks fondivalitsejale 
tegevusloa andmist käsitlevate nõuete 
kohaldamise tingimused, välja arvatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktis b 
sätestatud tingimused.

6. Selleks et tagada käesoleva artikli 
järjepidev ühtlustamine ja ühtne 
kohaldamine, töötab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
tehniliste standardite kavandid, et:
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a) määrata kindlaks teave, mis tuleb 
pädevale asutusele esitada fondivalitsejale 
tegevusloa andmist käsitlevas avalduses;
b) töötada välja teave ja standardvormid, 
ankeedid ja menetlused käesolevas artiklis 
ettenähtud tegevusprogrammist 
teatamiseks ning
c) hinnata fondivalitseja äritegevust 
juhtivate isikute mainet ja kogemust.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 3
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli lõikes 
3 osutatud menetluste, korra, struktuuri ja 
organisatsiooniliste nõuetega.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud menetluste, korra, struktuuri ja 
organisatsiooniliste nõuete kohaldamise 
tingimused.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 476
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 4
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli 
esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud 
kriteeriumide, põhimõtete ja meetmetega.

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 2 punktides a, b ja 
c osutatud kriteeriumide, põhimõtete ja 
meetmetega..

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
aluslepingu artiklis 290 delegeeritud 
õigusaktide jaoks sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 477
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 7
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 43 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli lõigete 
1 ja 3 kohaselt esitatava teabe sisu, vormi 

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaldamise 
tingimused seoses käesoleva artikli lõigete 
1 ja 3 kohaselt esitatava teabe sisu, vormi 
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ja meetodiga. ja meetodiga. 
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 9
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 4 punktides a, b ja 
c osutatud kriteeriumide ja eeskirjadega.

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaldamise 
tingimused seoses lõike 4 punktides a, b ja 
c osutatud kriteeriumide ja eeskirjadega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 479
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 10
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 60 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 6 punktides a, b ja 
c osutatud kokkulepete, meetmete ja 
menetlustega.

7. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaldamise 
tingimused seoses lõike 6 punktides a, b ja 
c osutatud kokkulepete, meetmete ja 
menetlustega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 11
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 61 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 3 punktides a ja b 
osutatud kokkuleppe ja eiramistega. 

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaldamise 
tingimused seoses lõike 3 punktides a ja b 
osutatud kokkuleppe ja eiramistega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 481
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 12
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 64 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 
tingimused seoses lõike 4 punktides a ja b 
osutatud teabe ja menetlusega.

5. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide kohaldamise 
tingimused seoses teabe esitamise vormi ja 
viisiga ning lõike 4 punktides a ja b 
osutatud menetlusega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 14
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 78 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid ja 
esitada need kinnitamiseks komisjonile, et 
määrata kindlaks komisjoni vastu võetud 
rakendusmeetmete kohaldamise 

8. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks lõike 7 kohaselt 
komisjoni vastu võetud delegeeritud 
õigusaktide kohaldamise tingimused 
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tingimused seoses lõikes 3 osutatud 
teabega.

seoses lõikes 3 osutatud teabega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 16
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 95 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada artikli 93 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks tingimused seoses 
järgmisega:

2. Selleks et tagada artikli 93 ühtne 
kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et:

a) sellise teate ühtlustatud sisu ja 
näidisvorm, mida eurofond saab kasutada 
artikli 93 lõike 1 kohaseks teavitamiseks, 
kaasa arvatud viide dokumendile, mille 
kohta tõlge on tehtud;

a) sellise teate ühtlustatud sisu ja
näidisvorm, mida eurofond saab kasutada 
artikli 93 lõike 1 kohaseks teavitamiseks, 
kaasa arvatud viide dokumendile, mille 
kohta tõlge on tehtud;

b) artikli 93 lõikes 3 osutatud sellise 
ühtlustatud kinnituse vorm ja sisu, mida 
kasutavad liikmesriikide pädevad asutused;

b) artikli 93 lõikes 3 osutatud sellise 
ühtlustatud kinnituse vorm ja sisu, mida 
kasutavad liikmesriikide pädevad asutused;

c) pädevate asutuste vahelise sellise 
teabevahetuse, sealhulgas sellise 
elektroonilise teabevahetuse kord, mille 
abil teavitatakse artikli 93 sätete alusel.

c) pädevate asutuste vahelise sellise 
teabevahetuse, sealhulgas sellise 
elektroonilise teabevahetuse kord, mille 
abil teavitatakse artikli 93 sätete alusel.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
290 delegeeritud õigusaktide jaoks 
sätestatud korras.
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Muudatusettepanek 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – punkt 20 e (uus)
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 112 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 e) artikli 112a järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 112b
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada 
nelja kuu jooksul alates teatamise 
kuupäevast. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra.
2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet 
esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud 
kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
kiirendamiseks võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu vajaduse korral 
vastavalt varase vastuväidetest loobumise 
menetlusele ja nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni 
taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud 
nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Or. en


