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Muudatusettepanek 305
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantsturul osaleja täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EVJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
kohaldanud või on kohaldanud õiguslikult 
siduvaid õigusakte ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusakte viisil, mis on vastuolus 
Euroopa Liidu õigusega, jättes eelkõige 
tagamata, et finantsturul osaleja täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EVJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantsturul osaleja täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EVJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, kohaldades 
neid viisil, mis on vastuolus liidu 
õigusega, jättes eelkõige tagamata, et 
finantsturul osaleja täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EVJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 307
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantsturul osaleja täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EVJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

1. Kui pädev järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, kaasa arvatud 
artikli 7 kohased tehnilised standardid, 
jättes eelkõige tagamata, et finantsturul 
osaleja täidab kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid, võib EVJA rakendada 
käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 6 
sätestatud volitusi. 

Or. en

Selgitus

Tehniliste standardite järjekindla rakendamise tagamiseks peab EVJA-l olema õigus uurida 
kõiki rikkumisi, mis võivad nende rakendamise puhul esineda.

Muudatusettepanek 308
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Siseriiklikku õigusse ülevõtmisel 
võivad liikmesriigid jätta alles erinevusi 
ühenduse õigusest ainult siis, kui nad 
tulevad toime konkreetsete riskidega. 
Liikmesriigid peavad tagama, et need 
erinevused on õigustatud, ja teavitama 
komisjoni sellekohastest siseriiklikest 
nõuetest ja nende säilitamise põhjustest.

Or. en



AM\809369ET.doc 5/88 PE439.919v01-00

ET

Muudatusettepanek 309
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Finantsturul osalejad võivad 
komisjoni teavitada siseriiklikku õigusse 
ülevõetud normide ja ühenduse õiguse 
erinevustest või nende väidetavast
ebaõigest kohaldamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse või komisjoni taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase pädeva asutuse
teavitamist uurida ühenduse õiguse 
võimalikku ebaõiget kohaldamist.

2. EVJA võib komisjoni, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu, väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu või ühe või mitme 
pädeva asutuse taotlusel või omal algatusel 
pärast asjaomase pädeva
järelevalveasutuse teavitamist uurida liidu
õiguse võimalikku rikkumist või 
mittekohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ole taganud ühenduse
õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates 

4. Kui pädev asutus ei ole taganud liidu
õiguse järgimist kümne tööpäeva jooksul 
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EVJA soovituse kättesaamisest, võib 
komisjon EVJA esitatud teabe alusel või 
omal algatusel teha otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt ühenduse 
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

alates EVJA soovituse kättesaamisest, võib 
EVJA otsustada asuda uurima määruse 
kohaldamise õiguspärasust.

Or. en

Selgitus

EVJA-le tuleks anda selline positsioon, mis lubaks tal reguleerida kõiki võimalikke siseriiklike 
normide erinevuse juhtumeid, kuna see ühtlustaks probleemide lahendamise antud 
valdkonnas, suurendades ühtse EL järelevalve reeglistiku rakendamise õiguskindlust. 
Pakutud muudatused välistaksid komisjoni poolse mittevajaliku vahelesegamise, kuna need ei 
puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetluseeskirju, mis näevad ette, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus lahendab, vastavalt EVJA soovitusele, rikkumise ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ole taganud ühenduse
õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates 
EVJA soovituse kättesaamisest, võib 
komisjon EVJA esitatud teabe alusel või 
omal algatusel teha otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt ühenduse 
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui pädev asutus ei ole taganud 
ühenduse õiguse järgimist kahekümne 
tööpäeva jooksul alates EVJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EVJA 
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
anda ametliku hoiatuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt Euroopa Liidu 
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 313
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ole taganud ühenduse
õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates 
EVJA soovituse kättesaamisest, võib 
komisjon EVJA esitatud teabe alusel või 
omal algatusel teha otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt ühenduse 
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui liikmesriigi pädev asutus ei ole
taganud ühenduse õiguse järgimist ühe 
kuu jooksul alates EVJA soovituse 
kättesaamisest, võib EVJA teha otsuse, 
mille kohaselt nõutakse liikmesriigi
pädevalt asutuselt liidu õiguse järgimiseks 
vajalike meetmete võtmist.

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutus peaks liikmesriigi pädeva asutusega suhtlema otse, vastavalt selle 
pädevusalale.

Muudatusettepanek 314
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

EVJA-le tuleks anda selline positsioon, mis lubaks tal reguleerida kõiki võimalikke siseriiklike 
normide erinevuse juhtumeid, kuna see ühtlustaks probleemide lahendamise antud 
valdkonnas, suurendades ühtse EL järelevalve reeglistiku rakendamise õiguskindlust. 
Pakutud muudatused välistaksid komisjoni poolse mittevajaliku vahelesegamise, kuna need ei 
puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetluseeskirju, mis näevad ette, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus lahendab, vastavalt EVJA soovitusele, rikkumise ühe kuu jooksul.
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Muudatusettepanek 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 316
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EVJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Or. en

Selgitus

EVJA-le tuleks anda selline positsioon, mis lubaks tal reguleerida kõiki võimalikke siseriiklike 
normide erinevuse juhtumeid, kuna see ühtlustaks probleemide lahendamise antud 
valdkonnas, suurendades ühtse EL järelevalve reeglistiku rakendamise õiguskindlust. 
Pakutud muudatused välistaksid komisjoni poolse mittevajaliku vahelesegamise, kuna need ei 
puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetluseeskirju, mis näevad ette, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus lahendab, vastavalt EVJA soovitusele, rikkumise ühe kuu jooksul.
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Muudatusettepanek 317
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Pädevad asutused esitavad EVJA-le kogu 
vajaliku teabe, et välistada moraalse kahju
võimalikkust. 

Or. en

Muudatusettepanek 318
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Pädevad asutused esitavad EVJA-le kogu 
vajaliku teabe. 

Or. en

Selgitus

EVJA-le tuleks anda selline positsioon, mis lubaks tal reguleerida kõiki võimalikke siseriiklike 
normide erinevuse juhtumeid, kuna see ühtlustaks probleemide lahendamise antud 
valdkonnas, suurendades ühtse EL järelevalve reeglistiku rakendamise õiguskindlust. 
Pakutud muudatused välistaksid komisjoni poolse mittevajaliku vahelesegamise, kuna need ei 
puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetluseeskirju, mis näevad ette, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus lahendab, vastavalt EVJA soovitusele, rikkumise ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
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jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse
rakendamiseks.

jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni ametliku 
arvamuse rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse 
rakendamiseks.

5. Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates lõikes 4 osutatud otsuse 
kättesaamisest komisjoni ja EVJA-t 
meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta EVJA otsuse 
rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

EVJA-le tuleks anda selline positsioon, mis lubaks tal reguleerida kõiki võimalikke siseriiklike 
normide erinevuse juhtumeid, kuna see ühtlustaks probleemide lahendamise antud 
valdkonnas, suurendades ühtse EL järelevalve reeglistiku rakendamise õiguskindlust.

Muudatusettepanek 321
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli 226 lõikes 4 osutatud otsust 
kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul ja kui tuleb 
õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et pädev asutus järgiks 

välja jäetud
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ühenduse õigust, et sellega säilitada või 
taastada võrdsed konkurentsitingimused 
turul või tagada finantssüsteemi 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, 
võib EVJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 226 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta juhul, kui artikli 
1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantsturu osaliste suhtes, vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud ametlikku 
arvamust kõnealuses lõikes kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul ja kui tuleb 
õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et pädev asutus järgiks 
ühenduse õigust, et sellega säilitada või 
taastada võrdsed konkurentsitingimused 
turul või tagada finantssüsteemi 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, 
võib EVJA, ilma et see piiraks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, võtta juhul, 
kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantsturu osaliste suhtes, vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
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lõpetamist. lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, peab EVJA, ilma et see 
piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
vastavalt artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidele võtma vastu finantsturu 
osalistele adresseeritavaid üksikotsuseid, 
millega nõutakse teatavate meetmete 
võtmist, mida on vaja liidu õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmiseks, sealhulgas 
mis tahes tegevuse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Muudatusettepanek 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni poolt avaldatud ametliku 
arvamusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 325
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastuvõetud otsusega. 

Or. en

Selgitus

Õigus võtta vastu finantseerimisasutustele otseselt kohaldatavaid üksikotsuseid lahknevuse 
korral Euroopa Liidu õigusega ja EVJA õigus uurida väidetavat lahknevust või mittevastavust
Euroopa Liidu õigusega tagab EL õiguse ja tehniliste standardite nõutava kohaldamise kogu 
ELi jurisdiktsioonis, tagades kõigile võrdsed tingimused. ELi ühtsel turul võrdsete tingimuste 
tagamiseks ei tohi lahknevuse korral Euroopa Liidu õigusega finantseerimisasutustele 
otseselt kohaldatavate üksikotsuste rakendusala piiritleda.
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Muudatusettepanek 326
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peab EVJA nimel kandma kõik 
ülalmainituga seotud õigus- või 
kohtukulud.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 6 alusel vastu võetud otsuseid 
kohaldatakse vajaduse korral kõigile
finantseerimisasutustele, mis tegutsevad 
liidu õigust mittekohaldavas
jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb juhul, kui EVJA on võtnud vastu otsuse mõne 
finantseerimisasutuse kohta, kohaldada seda otsust ka kõnealuses liikmesriigis tegutsevatele 
kõigile teistele siseriiklikele ja välismaistele turuosalistele. EVJA otsustele järgnevate, pädeva 
asutuse poolt võetud meetmete puhul tuleb kohaldada „täida või selgita” põhimõtet, mitte 
lihtsalt neid otsuseid „kohaldada”.
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Muudatusettepanek 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes meetmed, mida pädev asutus
võtab seoses lõigete 4 või 6 kohase otsuse
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Meetmete rakendamisel küsimuste 
lahendamisel, mille suhtes võib avaldada 
lõigetes 4 või 6 sätestatud ametlikku 
arvamust, peavad pädevad asutused
järgima kas ametliku arvamust või otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 4 või 6 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Meetmete rakendamisel küsimuste 
lahendamiseks, mille suhtes on tehtud 
lõigetes 4 või 6 sätestatud otsus, peavad 
pädevad asutused seda otsust järgima.

Or. en

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb juhul, kui EVJA on võtnud vastu otsuse mõne 
finantseerimisasutuse kohta, kohaldada seda otsust ka kõnealuses liikmesriigis tegutsevatele 
kõigile teistele siseriiklikele ja välismaistele turuosalistele. EVJA otsustele järgnevate, pädeva 
asutuse poolt võetud meetmete puhul tuleb kohaldada „täida või selgita” põhimõtet, mitte 
lihtsalt neid otsuseid „kohaldada”.
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Muudatusettepanek 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EVJA peab oma aastaaruandes 
sätestama, millised riiklikud asutused ja 
finantsturu osalised ei ole täitnud lõigetes 
4 ja 6 osutatud otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Otsused, mis on tehtud kooskõlas 
lõikega 6, kehtivad kõigi kõnealuste, liidu 
õigust mittekohaldavas jurisdiktsioonis
tegutsevate finantseerimisasutuste suhtes. 

Or. en

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb juhul, kui EVJA on võtnud vastu otsuse eeskirjade 
järjekindla rakendamise kohta mõne finantseerimisasutuse suhtes, kohaldada seda otsust ka 
kõnealuses liikmesriigis tegutsevatele kõigile teistele siseriiklikele ja välismaistele
turuosalistele.
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Muudatusettepanek 332
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Tegevus eriolukordades

1. Ebasoodsate arengute korral, mis 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu, või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
taotlusel võtta vastu otsuse, mis 
adresseeritakse EVJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses.
2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EVJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.
3. Kui pädev asutus ei järgi lõikes 2 
osutatud otsust kõnealuses lõikes kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul, võib 
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi, 
võtta juhul, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide asjakohaseid nõudeid 
kohaldatakse vahetult finantsturu osaliste 
suhtes, vastu finantsturu osalistele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, 
mida on vaja ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmiseks, 
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sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.
4. Olenemata asjaolust, kas pädevad 
asutused on samas küsimuses võtnud 
varem vastu mis tahes muu otsuse, 
kohaldatakse lõike 3 kohaselt vastu 
võetud otsuseid.
Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 2 või 3 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib nõukogu pärast 
asjakohast konsulteerimist komisjoni,
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
vajaduse korral Euroopa 
järelevalveasutustega võtta vastu otsuse, 
mis adresseeritakse EKJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
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tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib nõukogu omal
algatusel või EKJA, komisjoni või 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
taotlusel võtta vastu otsuse, mis 
adresseeritakse EKJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu omal 
algatusel või nõukogu või Euroopa 
Parlamendi või komisjoni taotlusel anda 
hoiatuse, millega kuulutatakse välja
eriolukord käesoleva määruse tähenduses. 
Antud hoiatus võimaldab EVJA-l ilma 
täiendavate nõudmistega arvestamata 
kohaldada lõikes 3 viidatud üksikotsuseid.

Or. en

Selgitus

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
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such tasks to the Authority.

Muudatusettepanek 336
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu omal 
algatusel või EVJA, Euroopa Parlamendi 
või mõne liikmesriigi taotlusel võtta vastu 
otsuse, mis adresseeritakse EVJA-le ja 
millega määratakse kindlaks eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu võtta vastu 
otsuse, mis adresseeritakse EKJA-le ja 
millega määratakse kindlaks eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab saama eriolukorras viivitamatult tegutsemiseks 
vabad käed.

Muudatusettepanek 338
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib komisjon või 
EVJA juht omal algatusel või nõukogu,
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, 
Euroopa Parlamendi või sidusrühma
taotlusel võtta vastu otsuse, mis 
adresseeritakse EKJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib komisjon omal 
algatusel või EVJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EVJA-le ja millega määratakse kindlaks 

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib komisjon Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogult saadud 
soovituste alusel võtta vastu otsuse, mis 
adresseeritakse EVJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
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eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kõige õigem asutus eriolukorra 
väljakuulutamiseks. Eriolukorra olemasolu hindamine eeldab siiski ulatuslikku 
otsustusvabadust ja asutamislepingu kohaselt peab lõppotsustajaks olema Euroopa Komisjon 
ja talle tuleb anda teatud diskretsiooniõigus, kui selline otsus on tehtud. Asutamislepingu 
kohaselt on ka oluline anda EVJA-le komisjoni otsusega volitused, et tal oleksid kõik artikli 
10 ülejäänud osas nimetatud lisavolitused.

Muudatusettepanek 340
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu teeb oma järeldused Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu juhi, 
Euroopa Parlamendi ja pädeva voliniku
vahel toimuva tagantjärele
arvamusvahetuse tulemusena ning need
jõustuvad viivitamata.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja komisjon peavad parlamendile selgitama, miks nad 
pidasid eriolukorra välja kuulutamist vajalikuks, kuna see tagab protsessi demokraatliku 
õiguspärasuse.
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Muudatusettepanek 341
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõukogu teavitab kohe pärast 
hoiatuse andmist sellest samaaegselt 
Euroopa Parlamenti, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu, komisjoni 
ja Euroopa järelevalveasutust.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EVJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegeleda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohasele toimimise 
või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on välja andnud lõike 1 kohase 
hoiatuse või kui komisjon või nõukogu on 
omal algatusel või EKJA, Euroopa 
Parlamendi või liikmesriigi taotlusel vastu 
võtnud otsuse, mis määratleb sarnase või 
õigustatud olukorra olemasolu, kus 
finantsturgude korralikku toimimist ja 
terviklikkust või kogu Euroopa Liidu 
finantssüsteemi või selle osa tõsiselt 
ohustavatele mitmesugustele arengutele 
reageerimiseks on vajalik liikmesriikide 
asutuste koordineeritud tegevus, võib 
EVJA ilma lisanõueteta teha üksikotsuse, 
mille kohaselt võtavad liikmesriikide 
järelevalveasutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
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pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EVJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu asub seisukohale, et 
liikmesriikide asutuste koordineeritud 
tegevus on vajalik selleks, et seista vastu 
ebasoodsatele muutustele, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohasele toimimise 
või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
võtab EVJA vastu üksikotsuseid, millega 
nõuab pädevatelt asutustelt vajalike 
meetmete võtmist kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega, et
asjassepuutuvatele muutustele reageerida, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

ELi finantsteenuste siseturu loomine sunnib võimalike eriolukordade suhtes võtma 
koordineeritud meetmeid, kuna kriis ühes liikmesriigis võib levida kiiresti üle riigipiiride. 
Seetõttu on vaja selgitada, et EVJA võimalus riiklikele pädevatele asutustele otseselt 
kohaldatavaid otsuseid vastu võtta kuulub EVJA kui riiklike meetmete nõustaja ja 
koordinaatori tegevuse alla.
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Muudatusettepanek 344
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EVJA teha
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
eriolukord, langetab EVJA üksikotsuse, 
mida on vaja selleks, et tagada, et pädevad 
asutused võtaksid kooskõlas artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, pöörates erilist tähelepanu 
nende mõjule liikmesriikide eelarvetele, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase
otsuse, võib EVJA teha üksikotsuse, 
nõudes neilt kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega vajalike meetmete 
võtmist, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
eriolukord, võib EVJA teha liikmesriikide 
pädevatele asutustele suunatud otsuseid, 
nõudes neilt kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega vajalike meetmete 
võtmist, et tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EVJA teha 
üksikotsuse, nõudes neilt kooskõlas artikli 
1 lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalike 
meetmete võtmist, et tegeleda riskidega, 
mis on seotud finantsturgude 
nõuetekohasele toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades et 
finantsturu osalised ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
eriolukord, võib EVJA teha liikmesriikide 
pädevatele asutustele suunatud otsuseid, 
nõudes neilt kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega vajalike meetmete 
võtmist, et tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EVJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegeleda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohasele toimimise 
või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EVJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
kooskõlas käesoleva määruse ja artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegeleda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohasele 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades et finantsturu osalised ja pädevad 
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sätestatud nõudeid. asutused täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ebasoodsate muutuste korral, mis 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, edendab ja vajaduse
korral koordineerib EVJA mis tahes 
meetmeid, mida võtavad asjakohased
riiklikud pädevad järelevalveasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ebasoodsate muutuste korral, mis 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, edendab ja vajaduse
korral koordineerib EVJA mis tahes 
meetmeid, mida võtavad asjakohased
riiklikud pädevad järelevalveasutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Nõukogu vaatab lõikes 1 osutatud 
otsuse läbi asjakohaste vaheaegade järel, 
kuid vähemalt kord kuus, ning teatab 
eriolukorra lõppemisest niipea, kui see on 
asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Nõukogu vaatab lõikes 1 osutatud 
otsuse läbi asjakohaste intervallide järel, 
kuid vähemalt kord kuus, ning teatab 
eriolukorra lõppemisest niipea, kui see on 
asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi lõikes 2 
osutatud otsust kõnealuses lõikes kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul, võib 
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi, 

välja jäetud
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võtta juhul, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide asjakohaseid nõudeid 
kohaldatakse vahetult finantsturu osaliste 
suhtes, vastu finantsturu osalistele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, 
mida on vaja ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, peab EVJA, ilma et see piiraks
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
258 kohaseid komisjoni volitusi, artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide kohaselt 
võtma vastu finantsturu osalistele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, mida 
on vaja ühenduse õigusaktides sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

EL ühtsel turul võrdsete tingimuste tagamiseks ei tohi eriolukorra tingimustes piiritleda 
finantseerimisasutustele otseselt kohaldatavate üksikotsuste rakendusala.
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Muudatusettepanek 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Olenemata asjaolust, kas pädevad 
asutused on samas küsimuses võtnud 
varem vastu mis tahes muu otsuse, 
kohaldatakse lõike 3 kohaselt vastu 
võetud otsuseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 –lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 2 või 3 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 356
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 –lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 2 või 3 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 2 või 3 kohase otsuse 
asjaoludega, peavad vastama kõnealustele 
otsustele. Mittevastavust peavad pädevad 
asutused Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule ja EVJA-le kirjalikult 
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põhjendama.

Or. en

Selgitus

„Täida või selgita“ põhimõte aitab riiklikel pädevatel asutustel järgida võimalikke 
eriolukordi käsitlevaid EVJA otsuseid.

Muudatusettepanek 357
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on teinud lõike 1 kohase otsuse, 
peab ta oma otsuse EVJA, parlamendi, 
nõukogu või komisjoni palvel 
perioodiliselt üle vaatama ning teatama 
eriolukorra lõppemisest niipea, kui see on 
asjakohane. 

Or. en

Selgitus

Artiklis 10 määratletud eriolukorda peab hoolikalt jälgima. Lisaks peab Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogul olema õigus teatada eriolukorra lõppemisest. 

Muudatusettepanek 358
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võib lõike 1 kohase otsuse 
tühistada Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu soovituse alusel või Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel.



PE439.919v01-00 32/88 AM\809369ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kõige õigem asutus eriolukorra lõppemise 
väljakuulutamiseks. Parlamendil ja nõukogul peab olema õigus taotleda kriisiaja lõpu 
väljakuulutamist. Eriolukorra lõppemise või edasikestmise hindamine eeldab siiski ulatuslikku 
otsustusvabadust ja asutamislepingu kohaselt peab lõppotsustajaks olema Euroopa Komisjon 
ja talle tuleb anda teatud diskretsiooniõigus, kui selline otsus tehakse.

Muudatusettepanek 359
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon vaatab selle otsuse läbi 
perioodiliselt ja Euroopa 
järelevalveasutuse, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu või nõukogu palvel.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku sisuks on asjaolu, et ka Euroopa järelevalveasutusel peab olema õigus määrata, 
kas tegemist on eriolukorraga. 

Muudatusettepanek 360
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kui ilmselge hädaolukorra tõttu tuleb 
võtta viivitamatuid meetmeid ja ei ole 
aega oodata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu otsust, võib EVJA võtta vastu 
finantsturul osalejaile siduvaid ja vahetult 
kohaldatavaid otsuseid. Sellistest 
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erakorralistest meetmetest tuleb Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu 
viivitamatult teavitada. Kui Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ei kinnita 
eriolukorra olemasolu 15 päeva jooksul, 
muutuvad meetmed kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Tuleb ette olukordi, mille puhul võetavate meetmete etteteatamise aeg jääb väga lühikeseks ja 
mil Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu täispika otsustamismenetluse tulemuste 
äraootamine oleks väga raske. Seetõttu on kasulik anda Euroopa järelevalveasutustele õigus 
otsustada eriolukorra üle, tingimustel et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teavitatakse 
langetatud otsustest viivitamatult, et need otsused kehtivad mitte üle kahe nädala või lakkavad 
kehtimast kohe, kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on eriolukorra staatuse 
kinnitanud. 

Muudatusettepanek 361
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel
aidata pädevatel asutustel jõuda
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, ega anna lõplikku 
vastutust konsolideerimisgrupi 
järelevalvajale, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
pädeva asutuse taotlusel asuda 
juhtpositsioonile pädevate asutuste
abistamisel, et nad jõuaksid kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.
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Or. en

Selgitus

Kui valdkondlikud õigusaktid määravad lõplikuks vastutajaks konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja, on oluline selgitada, et see on Euroopa järelevalveasutuse suhtes ülimuslik. 
Vastasel juhul jäävad lahendamata ülimuslikkuse küsimused valdkondlike õigusaktide ja 
Euroopa järelevalveasutuse volituste vahel, kelle volitused põhinevad lõppkokkuvõttes 
valdkondlikel õigusaktidel.

Muudatusettepanek 362
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel
aidata pädevatel asutustel jõuda
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, asub EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
pädeva asutuse taotlusel juhtpositsioonile
pädevate asutuste abistamisel, et nad 
jõuaksid vastavalt lõigetes 2 kuni 4
osutatud korrale kokkuleppele, pidades 
silmas siseriiklikke huve.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
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pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
asuda juhtpositsioonile pädevate asutuste
abistamisel, et nad jõuaksid kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides määratletud 
juhtumite puhul, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe 
liikmesriigi pädevate asutuste vahelist
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides määratletud 
valdkondades, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega võib EVJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Muudatusettepanek 366
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, võib EVJA teha otsuse, 

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele, 
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mille kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid või loobuma 
meetmete võtmisest, et lahendada küsimus 
kooskõlas ühenduse õigusega. 

võib EVJA teha otsuse, mille kohaselt 
peavad kõnealused asutused võtma 
teatavaid meetmeid või loobuma meetmete 
võtmisest, et lahendada küsimus, ning see 
on Euroopa Liidu õigusega kooskõla 
tagamiseks asjaomastele pädevatele 
asutustele siduva jõuga.

Or. en

Selgitus

Tõhusa ja tulemusliku järelevalve ja õiguskindluse tagamiseks ning järelevalve kolleegiumi 
omavahelise usalduse suurendamiseks peaksid EVJA otsused vaidlusküsimuste lahendamisel 
olema kohustuslikud neile, kelle suhtes need langetati. ELi õiguslik raamistik ei võimalda 
EVJA-le anda diskretsiooniõigust. Seetõttu ei saa EVJA volitused järelevalve asjus tekkinud 
vaidlusküsimuste lahendamisel olla „vastavuses“ ühenduse õigusega. Pigem tuleb 
vaidlusküsimuste lahendamise õigus suunata siin ELi õigusega vastavuse tagamisele. 

Muudatusettepanek 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, võib EVJA teha otsuse, 
mille kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid või loobuma 
meetmete võtmisest, et lahendada küsimus 
kooskõlas ühenduse õigusega. 

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele, 
võib EKJA teha otsuse, mille kohaselt 
peavad kõnealused asutused võtma 
teatavaid meetmeid või loobuma meetmete 
võtmisest, et lahendada küsimus nii, et 
oleks tagatud vastavus Euroopa Liidu
õigusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõike 3 kohaselt vastu võetud otsused  
on ülimuslikud liikmesriikide  
järelevalveasutuste mis tahes varasemate 
otsuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 370
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalvekolleegiumide süsteeme võib 
kohaldada finantsturu peamiste osaliste 
suhtes liidu õiguses määratletud 
tingimustel. Vajadusel aitab EVJA 
edendada järelevalvekolleegiumide tõhusat 
ja järjepidevat toimimist ning kontrollida
liidu õigusaktide ühtset kohaldamist kõigis 
kolleegiumides.

Or. en

Muudatusettepanek 371
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA aitab edendada ja kontrollida
järelevalvekolleegiumide tõhusat, 
tulemuslikku ja järjepidevat toimimist, 
millele viitavad direktiivid 2006/49/EÜ ja 
2009/111/EÜ, ning liidu õigusaktide ühtset 
kohaldamist kõigis kolleegiumides.

Or. en

Selgitus

EVJA ülesandeks on edendada järelevalvekolleegiumide lähenemist ja nende tegutsemise 
järjepidevust, samuti järelevalvekolleegiumide toimimist kogu ELis, et tagada piiriülestele 
finantseerimisasutustele võrdsed tingimused. Selle ülesandeks on ka kolleegiumide järelevalve 
nende tegevuses esinevate vastuolude tuvastamiseks. Seetõttu peab olema selge, et EVJA 
peaks andma välja asjakohaseid tehnilisi standardeid, suuniseid ja soovitusi, kuna ta vajab 
neid vahendeid oma ülesannete täitmiseks.
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Muudatusettepanek 372
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA annab artiklite 7 ja 8 kohaselt välja 
suuniseid ja soovitusi 
järelevalvekolleegiumide poolt 
kehtestatud järelevalveasutuste tegevuse 
ja tavade ühtlustamiseks.

Or. en

Selgitus

EVJA ülesandeks on edendada järelevalvekolleegiumide lähenemist ja nende tegutsemise 
järjepidevust, samuti järelevalvekolleegiumide toimimist kogu EL-s, et tagada piiriülestele 
finantseerimisasutustele võrdsed tingimused. Selle ülesandeks on ka kolleegiumide järelevalve 
nende tegevuses esinevate vastuolude tuvastamiseks. Seetõttu peab olema selge, et EVJA 
peaks andma välja asjakohaseid tehnilisi standardeid, suuniseid ja soovitusi, kuna ta vajab 
neid vahendeid oma ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral osaleb EVJA
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja taotluse korral esitatakse talle 
kogu asjakohane teave, mida jagatakse 
kõigi järelevalvekolleegiumi liikmete 
vahel.

2. EVJA osaleb lähtuvalt Euroopa 
huvidest vajaduse korral 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja taotluse korral esitatakse talle 
kogu asjakohane teave, mida jagatakse 
kõigi järelevalvekolleegiumi liikmete 
vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral osaleb EVJA 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja taotluse korral esitatakse 
talle kogu asjakohane teave, mida 
jagatakse kõigi järelevalvekolleegiumi 
liikmete vahel. 

2. Vajaduse korral osaleb EVJA 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EVJA-t 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja talle esitatakse kogu 
asjakohane teave, mida jagatakse kõigi 
järelevalvekolleegiumi liikmete vahel. 

Or. en

Muudatusettepanek 375
Gianni Pittella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguslikult siduvaid lahendusi 
hõlmav vahendajaroll peab võimaldama 
EVJA-l artiklis 11 kirjeldatud 
menetluskorra alusel lahendada 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahelisi 
vaidlusi. Kui piiriülese asutuse
järelevalveasutused ei jõua omavahel 
kokkuleppele, peab EVJA-le olema õigus 
langetada järelevalvealaseid, asjaomasele 
asutusele otseselt kohaldatavaid otsuseid.

Or. en
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Muudatusettepanek 376
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguslikult siduvaid lahendusi 
hõlmav vahendajaroll peab võimaldama 
uuel EVJA-l lahendada artiklis 11 
kirjeldatud menetluskorra alusel 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahelisi 
vaidlusi.

Or. en

Selgitus

EVJA peab omama õigust lahendada kahe järelevalveasutuse vahelisi (kestvaid) vaidlusi, 
järgides artiklis 11 sätestatud menetluskorda. 

Muudatusettepanek 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA võib anda välja artiklite 7 ja 8 
kohaselt vastu võetavaid tehnilisi 
standardeid, suuniseid ja soovitusi 
järelevalvekolleegiumide poolt 
kehtestatud järelevalveasutuste tegevuse 
ja parima praktika ühtlustamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
EVJA arendamine

EVJA-t tuleb arendada vastavalt Euroopa 
ja rahvusvahelise tasandi parimatele 
tavadele. Üks lähenemine võib olla otsese 
järelevalve uue tasandi loomine EVJA 
poolt. Selleks et vältida rahvusvahelisi
moonutusi ja tugevdada Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, 
tuleks hoolikalt hinnata ja kaaluda otsese 
järelevalve rakendamist, et lisada väärtust 
suurte finantseerimisasutuste 
järelevalvele, millest paljud on oma 
olemuselt ülemaailmsed ja tegutsevad 
ELis. Eelkõige kehtib see selliste suurte 
finantseerimisasutuste kohta, mis 
tegelevad hulgipanganduse või muu 
tegevusega, mis võib siseturule süsteemset 
riski kujutada, ning rahvusvahelisel 
tasandil määratletud ja kindlaksmääratud 
finantsasutuste kohta. Seda küsimust 
tuleb lähemalt uurida käesoleva määruse 
esimesel läbivaatamisel vastavalt artiklile 
66, mis peab toimuma hiljemalt kolm 
aastat pärast määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
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EVJA-t tuleb arendada vastavalt Euroopa 
ja rahvusvahelise tasandi parimatele 
tavadele. Üks lähenemine võib olla otsese 
järelevalve uue tasandi loomine EVJA 
poolt. Selleks et vältida rahvusvahelist 
moonutamist ja tugevdada Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, 
tuleks hoolikalt hinnata ja kaaluda otsese 
järelevalve rakendamist, et lisada väärtust 
suurte piiriüleste pankade ja muude ELis 
tegutsevate finantseerimisasutuste 
järelevalvele. See kehtib eelkõige 
piiriüleste pankade puhul, mis võivad 
siseturule süsteemset riski kujutada, ning 
rahvusvahelisel tasandil määratletud ja 
kindlaksmääratud finantsasutuste kohta. 
Seda küsimust tuleb lähemalt uurida 
käesoleva määruse esimesel 
läbivaatamisel vastavalt artiklile 66, mis 
peab toimuma hiljemalt kolm aastat 
pärast määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Vaja on uut euroopalikku järelevalve analüüsi ja edasiarendamist, eriti piiriüleste 
finantseerimisasutuste puhul, mis võivad kujutada süsteemset riski siseturule. Analüüs tuleb 
läbi viia hiljemalt kolme aasta möödudes.

Muudatusettepanek 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
Riiklikud asutused peavad rakendama 
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalvet.
EPJA töötab koostöös Euroopa 
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Süsteemsete Riskide Nõukoguga oluliste 
asutuste jaoks välja teabevormi, et tagada 
nende süsteemse riski usaldusväärne 
juhtimine.
Euroopa hoiustajate kaitseks edendab
EVJA paremat kooskõlatamist kogu 
Euroopa Liitu hõlmavate hoiuste 
skeemide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad kahepoolse 
kokkuleppe alusel delegeerida ülesandeid 
ja kohustusi teistele pädevatele 
järelevalveasutustele. 

1. Liikmesriigid lubavad pädevatel 
asutustel delegeerida ülesandeid ja 
kohustusi teistele pädevatele 
järelevalveasutustele kahepoolse 
kokkuleppe alusel, mis vastab käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele.
Liikmesriigid võivad kehtestada 
kohustuste delegeerimisega seonduvad 
erimenetlused, mida tuleb järgida enne 
selliste delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
asjaomase liikmesriigi pädevate asutuste 
poolt, ning piirata delegeerimise ulatust, 
nii et see hõlmaks vaid seda, mis on 
vajalik piiriüleste finantseerimisasutuste 
ja piiriüleste kontsernide tõhusaks 
järelevalveks.

Or. en
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Muudatusettepanek 382
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused võivad kahepoolse 
kokkuleppe alusel delegeerida ülesandeid 
ja kohustusi teistele pädevatele 
järelevalveasutustele. 

1. Pädevad asutused võivad omavaheliste 
kokkulepete alusel delegeerida ülesandeid 
ja kohustusi teistele pädevatele 
järelevalveasutustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 383
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel, määratledes ülesanded ja 
kohustused, mida saab delegeerida või 
ühiselt täita, ning edendades parimaid 
tavasid. 

2. EVJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel, määratledes ülesanded ja 
kohustused, mida saab delegeerida või 
ühiselt täita, ning edendades parimaid 
tavasid ja valmistades ette sobivad
mitmepoolsed raamistikud. 

Or. en

Muudatusettepanek 384
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel, määratledes ülesanded ja 
kohustused, mida saab delegeerida või 

2. EVJA ergutab ja lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel, määratledes ülesanded ja 
kohustused, mida saab delegeerida või 
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ühiselt täita, ning edendades parimaid 
tavasid. 

ühiselt täita, ning edendades parimaid 
tavasid. 

Or. en

Muudatusettepanek 385
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kohustuste delegeerimise tulemuseks 
on artikli 1 lõikes 2 viidatud 
õigusnormides kehtestatud pädevuste 
ümberjaotamine. Volitatud kohustustega 
seotud menetluse, õiguse kohaldamise
ning haldus- ja kohtuliku läbivaatuse 
suhtes rakendatakse volitatud asutuse 
suhtes kehtivat õigust.

Or. en

Selgitus

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Muudatusettepanek 386
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA avaldab kõik pädevate asutuste 
vahel sõlmitud delegeerimiskokkulepped 
asjakohaste vahendite abil, et tagada kõigi 
asjaomaste isikute nõuetekohane 
teavitamine. 

EVJA avaldab kõik pädevate asutuste 
vahel sõlmitud delegeerimiskokkulepped 
asjakohaste vahendite abil, et tagada kõigi 
asjaomaste isikute nõuetekohane 
teavitamine. Nendes kokkulepetes 
nimetatakse asjaomaste pädevate asutuste 
kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA võib delegeerida liikmesriikide 
pädevatele asutustele artiklis 12 a 
osutatud ELi mõõtmega 
finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalve ülesanded ja 
vastutuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ergutada valdkonna parimate tavade
esilekerkimist, sealhulgas riiklike asutuste 
ja asjaomaste sidusrühmade, kaasa 
arvatud tarbijate ja valdkonna töötajate 
ametiühingute vahelisi tõhusaid ja 
konstruktiivseid dialooge ühtse 
järelevalvekultuuri osana;

Or. en

Selgitus

Riiklikud järelevalveasutused võivad saada suurt kasu asjaomaste sidusrühmade, nagu 
töötajad ja tarbijad, kaasamisest oma töösse. Eri sektorites töötavatelt töötajatelt võib saada 
olulisi teadmisi ettevõtete tegeliku äritavade – palgastruktuuri, ergutussüsteemi, oskuste, 
töötingimuste – kohta, samuti nende tavade mõjust ettevõtte riskiprofiilile.

Muudatusettepanek 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) tagada, et asutused arvestaksid 
töötajatelt ettevõtte äritavade kohta
saadud teavet, mis puudutab
palgastruktuuri, ergutusvahendeid, oskusi 
ja töötingimusi;

Or. en

Selgitus

Riiklikud järelevalveasutused võivad saada suurt kasu asjaomaste sidusrühmade, nagu 
töötajad ja tarbijad, kaasamisest oma töösse. Eri sektorites töötavatelt töötajatelt võib saada 
olulisi teadmisi ettevõtete tegeliku äritavade – palgastruktuuri, ergutussüsteemi, oskuste, 
töötingimuste – kohta, samuti nende tavade mõjust ettevõtte riskiprofiilile.
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Muudatusettepanek 390
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 –  lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aidata välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja 
ühtseid järelevalvestandardeid, sealhulgas
aruandlusstandardeid;

c) anda asjaomastele Euroopa ja 
rahvusvahelistele organitele nõu, et aidata
välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja ühtseid 
järelevalvestandardeid, sealhulgas
aruandlus- ja 
raamatupidamisstandardeid;

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutus peaks Euroopa ja rahvusvaheliste standardite kehtestajatele 
andma nõu, millistes valdkondades on rahvusvaheliste standardite ühtlustamine vajalik, kuid 
ei peaks ise otseselt uusi standardeid välja töötama, kui see ülesanne on juba määratud 
mõnele Euroopa või rahvusvahelisele organile.

Muudatusettepanek 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aidata välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja 
ühtseid järelevalvestandardeid, sealhulgas 
aruandlusstandardeid;

c) aidata välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja 
ühtseid järelevalvestandardeid, sealhulgas 
raamatupidamis- ja aruandlusstandardeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aidata välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja 
ühtseid järelevalvestandardeid, sealhulgas 
aruandlusstandardeid;

c) aidata välja töötada kõrgekvaliteedilisi ja 
ühtseid järelevalvestandardeid, sealhulgas 
aruandlus- ja 
raamatupidamisstandardeid;

Or. en

Selgitus

Riiklikud järelevalveasutused võivad saada suurt kasu asjaomaste sidusrühmade, nagu 
töötajad ja tarbijad, kaasamisest oma töösse. Eri sektorites töötavatelt töötajatelt võib saada 
olulisi teadmisi ettevõtete tegeliku äritavade – palgastruktuuri, ergutussüsteemi, oskuste, 
töötingimuste – kohta, samuti nende tavade mõjust ettevõtte riskiprofiilile.

Muudatusettepanek 393
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vaadata läbi komisjoni vastuvõetud 
asjakohaste tehniliste standardite ning 
EVJA väljaantud suuniste ja soovituste 
kohaldamine ning teha vajaduse korral 
muudatusettepanekuid;

d) vaadata läbi komisjoni vastuvõetud või 
toetatud asjakohaste standardite ning 
EVJA väljaantud suuniste ja soovituste 
kohaldamine ning teha vajaduse korral 
muudatusettepanekuid;

Or. en
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Muudatusettepanek 394
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA koostab korrapäraselt 
vastastikuseid eksperdihinnanguid 
pädevate asutuste mõne toimingu või kogu 
tegevuse kohta, et suurendada 
järelevalvetulemuste sidusust. Selleks 
töötab EVJA välja meetodid, et 
asjaomaseid asutusi oleks võimalik 
objektiivselt hinnata ja võrrelda.

1. EVJA korraldab ja koostab 
korrapäraselt vastastikuseid 
eksperdihinnanguid pädevate asutuste 
mõne toimingu või kogu tegevuse kohta, et 
suurendada järelevalvetulemuste sidusust. 
Selleks töötab EVJA välja meetodid, et 
asjaomaseid asutusi oleks võimalik 
objektiivselt hinnata ja võrrelda.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) pädeva asutuse institutsioonilise korra, 
vahendite eraldamise ja töötajate 
erialateadmiste vastavus nõuetele, 
eelkõige seoses artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide tõhusa kohaldamisega ja 
suutlikkusega võtta arvesse 
turusuundumusi;

a) pädeva asutuse vahendite ja 
valitsemistavade vastavus nõuetele, 
eelkõige seoses artikli 1 lõikes 2 osutatud 
standardite ja õigusaktide tõhusa 
kohaldamisega ja suutlikkusega võtta 
arvesse turusuundumusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 396
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduse õiguse ja järelevalvetavade, 
sealhulgas artiklite 7 ja 8 kohaselt vastu 
võetud tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste kohaldamisel saavutatud 
lähenemise aste ning hinnang selle kohta, 
mil määral järelevalvetavad võimaldavad 
saavutada ühenduse õiguses sätestatud 
eesmärke;

b) Euroopa Liidu õiguse ja 
järelevalvetavade, sealhulgas artiklite 7 ja 
8 kohaselt vastu võetud reguleerivate ja 
järelevalvealaste standardite, suuniste ja 
soovituste kohaldamisel saavutatud 
lähenemise aste ning hinnang selle kohta, 
mil määral järelevalvetavad võimaldavad 
saavutada liidu õiguses sätestatud 
eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 397
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EVJA esitada asjaomasele pädevale 
asutusele soovitusi.

3. Vastastikuse eksperdihinnangu 
alusel võib EVJA esitada asjaomasele 
pädevale asutusele soovitusi või võtta muid 
asjakohaseid meetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 398
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EVJA esitada asjaomasele pädevale 

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EVJA esitada asjaomasele pädevale 
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asutusele soovitusi. asutusele suuniseid ja soovitusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutus peab hoolitsema selle eest, et ta ei annaks mitte ainult 
konkreetseid soovitusi, vaid ka palju üldisemaid suuniseid, mis aitavad kaasa ühtlustatud 
tavade levikule. See peab siiski jääma vabatahtlikuks, arvestades et ühtlustamisel, mis läheb 
artiklis 7 sätestatud ühtlustamisest kaugemale, on õiguslikud takistused.

Muudatusettepanek 399
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA teeb vastastikuste 
eksperthinnangute tulemused ja nende 
eksperthinnangute tulemuste põhjal 
kindlakstehtud parimad tavad avalikult 
kättesaadavaks.  

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleks vastastikuste eksperthinnangute tulemused ja nende 
eksperthinnangute tulemuste põhjal kindlakstehtud parimad tavad teha avalikult 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA soodustab ühenduse koordineeritud 
meetmete võtmist, tehes selleks muuhulgas 
järgmist:

EVJA soodustab liidu koordineeritud 
meetmete võtmist, tehes selleks muuhulgas 
järgmist:
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Or. en

Muudatusettepanek 401
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) võttes rahandusliku ebastabiilsuse ja 
kriiside puhul kõik asjakohased meetmed, 
et asjaomased riiklikud pädevad 
järelevalveasutused leiaksid ühised 
vastuabinõud nii kiiresti ja automaatselt 
kui võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) võttes rahandusliku ebastabiilsuse ja 
kriiside puhul kõik asjakohased meetmed, 
mis võimaldaksid asjaomastel riiklikel 
pädevatel järelevalveasutustel tegutseda 
võetavate meetmete osas koordineeritult;

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) võimaldades riiklike pädevate 
järelevalveasutuste vahelist 
koordineeritud tegevust võetavate 
meetmete osas.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EVJA 
eelkõige kogu ühendust hõlmavaid 
hinnanguid finantsturu oluliste osaliste 
kohanemisvõime kohta ebasoodsate 
turusuundumuste korral. Selleks töötab ta 
pädevate asutuste jaoks välja järgmise:

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EVJA 
eelkõige kogu liitu hõlmavaid hinnanguid 
finantsturu oluliste osaliste 
kohanemisvõime kohta ebasoodsate
turusuundumuste korral ning 
finantstoodete omaduste ja turustamise 
protsessist lähtuvate ohtude puhul. Selleks 
töötab ta pädevate asutuste jaoks välja 
järgmise:

Or. en

Selgitus

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Muudatusettepanek 405
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EVJA 
eelkõige kogu ühendust hõlmavaid 
hinnanguid finantsturu oluliste osaliste 
kohanemisvõime kohta ebasoodsate 
turusuundumuste korral. Selleks töötab ta 
pädevate asutuste jaoks välja järgmise:

EVJA peab oma analüüsi liitma ka 
turgude majandusanalüüsi kindlustuse ja 
tööandjapensionikindlustuse valdkonnas 
ning turu arengu võimaliku mõju kohta 
selles valdkonnas. Koostöös Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga algatab ja 
koordineerib EVJA eelkõige kogu liitu
hõlmavaid hinnanguid finantsturu oluliste 
osaliste kohanemisvõime kohta 
ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta pädevate asutuste jaoks 
välja järgmise:

Or. en

Selgitus

Majandusanalüüsi kasutamine võimaldab Euroopa järelevalveametil teha rohkem teadlikke 
otsuseid oma meetmete mõjust laiemale turule ja laiemate turusündmuste mõjust oma 
meetmetele. Sellega järgitakse parimat tava liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toote omaduste ja turustusprotsesside 
organisatsioonide finantsseisundile ja 
tarbijakaitsele avaldatava mõju hindamise 
ühtne metoodika;

Or. en
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Selgitus

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Muudatusettepanek 407
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EVJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutusega.

3. EVJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa
järelevalveasutusega (kindlustus- ja
tööandjapensionid) ning Euroopa
järelevalveasutusega (pangandus)
Euroopa Järelevalveasutuse (ühine 
nõuandekomitee) kaudu.

Or. en

Selgitus

On oluline seadustada ühise nõuandekomitee juhtiv osa Euroopa järelevalveasutuste töö 
koordineerijana.

Muudatusettepanek 408
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA esindab Euroopa Liitu kõigis 
rahvusvahelistes foorumites, mis 
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käsitlevad artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide rakendusalasse kuuluvate
asutuste reguleerimist ja järelevalvet. 
Riiklikud pädevad asutused võivad jätkata 
oma panuse andmist sellistel foorumitel 
riiklike ning selliste küsimuste osas, mis 
puudutavad nende endi funktsioone ja 
pädevusi liidu õiguses.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EVJA arendab kontakte kolmandate 
riikide järelevalveasutustega. Ta võib 
sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA annab oma panuse Euroopa Liidu 
esindamisele kõigis rahvusvahelistes 
foorumites, mis käsitlevad artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide rakendusalasse 
kuuluvate asutuste reguleerimist ja 
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järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt artiklitele 7 a kuni 7 d võtab 
komisjon vastu delegeeritud akte, et teha
teises lõikes viidatud otsuseid
samaväärsuse kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma aruandes võib EVJA välja tuua 
halduskokkulepped ja otsused
samaväärsuse kohta, mille suhtes 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
haldusasutuste või kolmandate riikidega
on kokku lepitud.

Or. en
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Muudatusettepanek 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA võib osaleda kõigil rahvusvahelistel 
foorumitel, mis käsitlevad artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktide rakendusalasse 
kuuluvat asutuste reguleerimist ja 
järelevalvet, ilma et see piiraks riiklike 
järelevalveasutuste õigusi.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EVJA omal algatusel või 
pädevate asutuste taotlusel anda välja ja 
avaldada arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EVJA omal algatusel või 
pädevate asutuste taotlusel jälgida antud 
hinnanguid ja anda suuniseid ühtsete 
tingimuste saavutamise tagamiseks ning 
anda välja ja avaldada arvamuse, mis 
käsitleb usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

Or. en
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Muudatusettepanek 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA taotlusel annavad pädevad 
asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused EVJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks.

1. EVJA taotlusel annavad pädevad 
asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused EVJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks tingimusel, et 
adressaat omab asjakohastele andmetele 
ligipääsuõigust ja teabetaotlus vastab 
kõnealuse ülesande iseloomule.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA taotlusel annavad pädevad 
asutused ja muud liikmesriikide
ametiasutused EVJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud
ülesannete täitmiseks.

1. EVJA taotlusel annavad liikmesriikide 
pädevad asutused EVJA-le kogu teabe, 
mida on vaja käesoleva määrusega 
ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA võib ka nõuda, et teavet esitaks EVJA võib ka nõuda, et teavet esitataks
korrapäraste ajavahemike järel, tingimusel
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korrapäraste ajavahemike järel. et pädeval asutusel on selline teave. Kui 
pädevad asutused sellist teavet ei kogu, 
peaks EVJA-l tegema teabe taotlemise 
võimalikuks, tehes artikli 7 tehnilistes 
standardites sisalduvatesse aruandluse 
eeskirjadesse kohased muudatused.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA võib ka nõuda, et teavet esitaks
korrapäraste ajavahemike järel.

EVJA võib ka nõuda, et teavet esitataks
korrapäraste ajavahemike järel. Selliste 
taotluste puhul kasutatakse vajaduse 
korral ühtset konsolideeritud vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EVJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantsturu osalistele ja muudele isikutele. 
EVJA teavitab asjakohaseid pädevaid 
asutusi sellistest taotlustest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EVJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantsturu osalistele ja muudele isikutele. 
EVJA teavitab asjakohaseid pädevaid 
asutusi sellistest taotlustest.

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EVJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantsturu osalistele ja muudele isikutele, 
tingimusel, et sellise teabe esitamise 
EVJA kulud vastavad teabe iseloomule.
EVJA teavitab asjakohaseid pädevaid 
asutusi sellistest taotlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA taotlusel aitavad pädevad asutused 
ja muud liikmesriikide ametiasutused 
EVJA-l sellist teavet koguda.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 422
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi riikliku 
järelevalveasutuse taotlusel esitab EVJA 
mis tahes teavet, mida on vaja riiklikule 
asutusele tema ülesannete täitmiseks, 
tingimusel et kõnealuses riiklikus 
asutuses on tagatud nõuetekohane 
konfidentsiaalsus.

Or. en

Selgitus

Riikliku asutuse ja Euroopa järelevalveasutuse vaheline teabevahetus peab olema 
kahesuunaline, et riiklik asutus võiks Euroopa järelevalveasutuselt taotleda teavet.

Muudatusettepanek 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi riikliku 
järelevalveasutuse taotlusel esitab EVJA 
sellise teabe, mis on vajalik sellise riikliku 
järelevalveasutuse ülesannete täitmiseks, 
tingimusel et kõnealuses riiklikus 
asutuses on tagatud nõuetekohane 
konfidentsiaalsus.

Or. en
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Muudatusettepanek 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 EVJA teeb tihedat koostööd 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Ta esitab Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule korrapäraselt ajakohastatud 
teavet, mida kõnealusel nõukogul on vaja 
oma ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 
esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15].

2 EVJA teeb tihedat koostööd 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Ta esitab Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule korrapäraselt ajakohastatud 
teavet, mida kõnealusel nõukogul on vaja 
oma ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 
esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15]. EVJA töötab 
üksikutelt finantseerimisasutustelt 
soovitud konfidentsiaalse teabe 
avaldamiseks välja asjakohase korra.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 EVJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. Ta esitab 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
korrapäraselt ajakohastatud teavet, mida 
kõnealusel nõukogul on vaja oma 
ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 

2 EVJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. Ta esitab 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
korrapäraselt ajakohastatud teavet, mida 
kõnealusel nõukogul on vaja oma 
ülesannete täitmiseks. Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ülesannete 
täitmiseks vajalikud andmed, mis ei ole 
kokkuvõtlikul kujul või koondvormis, 
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esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EÜ) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15].

esitatakse põhjendatud taotluse korral 
viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt määruse (EL) nr 
…/… [Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu] artiklile [15]. EVJA töötab 
üksikutelt finantseerimisasutustelt 
soovitud konfidentsiaalse teabe 
avaldamiseks välja asjakohase korra.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EVJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EVJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu. EVJA peab sidusrühmade koguga 
nõu asutuse kõigi asjakohaste otsuste ja 
meetmete üle. Kui kiireloomuline
nõupidamine on võimatu, tuleb 
sidusrühmade kogu teavitada langetatud 
otsusest nii kiiresti kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EVJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EVJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu. EVJA peab sidusrühmade koguga 
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nõu asutuse kõigi asjakohaste otsuste ja 
meetmete üle, eriti kõigi asutuse 
järelevalvenõukogule esitatud või selle
poolt tehtud otsuste üle.

Or. en

Selgitus

Artikkel 22 ei täpsusta sidusrühmade kogu nõuandvat rolli. Tuleb vältida senist praktikat 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR)suhtes, kellega ei peeta vajalikul 
määral nõu kõigi komitees tehtavate oluliste otsuste üle.

Muudatusettepanek 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks
EVJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse väärtpaberituru sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimise 
hõlbustamiseks EVJA ülesannetega seotud 
valdkondades luuakse väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu.

Or. en

Muudatusettepanek 429
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes esindavad ELi
finantsturu osalisi, nende töötajaid, samuti 
tarbijaid, investoreid ja finantsteenuste 
kasutajaid. Väärtpaberituru sidusrühmade 
kogus peab olema vähemalt 10 tarbijate ja 
kasutajate, näiteks investorite esindajat, 5 
töötajaskonna esindajat, 5 tipptasemel 
akadeemiliste ringkondade sõltumatut 
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esindajat ja mitte rohkem kui 10 
järelevalve all olevate asutuste esindajat.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse finantsturu osalisi,
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget. Neist mitte rohkem kui 
15 liiget võivad olla finantsturul osaliste 
esindajad. Mitte vähem kui viis liiget 
peavad esindama VKEsid, töötajaid (nagu 
ametiühingud) ja tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Mitte alla viie
liikme peavad olema tipptasemel 
akadeemiliste ringkondade sõltumatud 
esindajad. 

Or. en

Selgitus

On igati asjakohane tagada valdkondade sihipärane esindatus, pidades silmas sidusrühmade 
kogu poolt mõne eeldatavalt esitatava nõuande keerukust ja finantsvaldkonna eripära. Igal 
juhul ei tohiks finantsvaldkonna esindajaid olla üle poole liikmetest ning samuti on vajalik 
akadeemiliste ringkondade esindajate kohalolek, et lisada täiendavalt ka mittekallutatud 
asjatundlikkust.

Muudatusettepanek 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 

2. Väärtpaberituru sidusrühmade 
kogusse kuulub 30 liiget, kes esindavad 
ELi finantsturu osalisi, nende töötajaid, 
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nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Ükski 
sidusrühm ei tohi kogus olla valdavas 
enamuses. Iga sidusrühma alarühm peab 
koosnema võrdsest arvust esindajatest. 
Vähemalt viis kohta sidusrühmade kogus 
peab olema reserveeritud tarbijate 
esindajatele.

Or. en

Selgitus

Sõnastus „võrdses osas“ on ebaselge. Sidusrühma esindatus sidusrühmade kogus ei tohi 
korrata olukorda kunagiste ja praeguste Euroopa Ühenduse sidusrühmade ja ekspertide 
rühmade puhul, kus finantsvaldkonna esindatus on märkimisväärselt kaalukam kui 
sidusrühmade esindatus. Seetõttu peab iga sidusrühma alarühm koosnema võrdsest arvust 
esindajatest. Tuleb tagada pidev konsulteerimine sidusrühmadega, mida kaks kokkusaamist 
aasta jooksul kindlasti ei võimalda.

Muudatusettepanek 432
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu finantsturu osalisi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Mitte alla viie 
liikme peavad olema tipptasemel 
akadeemiliste ringkondade sõltumatud 
esindajad. 

Or. en

Selgitus

Kogu annab pädevale asutusele nõu tehnilistes küsimustes ja peab esindama kõiki 
sidusrühmi. Kuna nii tarbijad kui ka investorid kasutavad finantsteenuseid, ei ole vajadust 
nende rühmade poole pöörduda. Järelevalvemeetmed ei mõjuta töötajaid.
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Muudatusettepanek 433
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi finantsturu osalisi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Mitte alla viie 
liikme peavad olema tipptasemel 
akadeemiliste ringkondade sõltumatud 
esindajad. 

Or. en

Muudatusettepanek 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi finantsturu osalisi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Ühelgi 
sidusrühmal ei või kogus olla teistest 
tugevam positsioon.

Or. en
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Selgitus

Igal juhul tuleb tagada sidusrühmade kogu nõuetekohane ja õiglane toimimine. Sõnastus 
„võrdses osas“ vajab täpsustamist. Tuleb tagada pidev konsulteerimine sidusrühmadega, 
mida kaks kokkusaamist aasta jooksul kindlasti ei võimalda. 

Muudatusettepanek 435
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi finantsturu osalisi, 
ametiühingute esindajaid, samuti 
tarbijaorganisatsioonide esindajaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

Or. en

Selgitus

Ametiühingud ja tarbijaorganisatsioonid on töötajate ja tarbijate organiseeritud esindused. 
Tänu valdkondadevahelise tegevuse põhjalikule tundmisele saavad nad sidusrühmade kogus 
kõige paremini kaitsta töötajate ja tarbijate huve.

Muudatusettepanek 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas
esindavad ühenduse finantsturu osalisi, 
nende töötajaid, samuti tarbijaid, 
investoreid ja finantsteenuste kasutajaid.

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu finantsturu osalisi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 437
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu võib luua tehniliste küsimustega 
tegelevaid töögruppe, mille juurde võib 
vajalike ekspertteadmiste tagamiseks
nimetada täiendavaid eksperte.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mitte alla viie liikme peavad olema 
tipptasemel akadeemiliste ringkondade 
sõltumatud esindajad. 

Or. en

Muudatusettepanek 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööstusharu esindavate turuosaliste
esindajate, sealhulgas nende töötajate arv 
ei tohi olla suurem kui 15. 
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Neist vähemalt 5 peavad olema töötajate 
esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt neli korda aastas.

Or. en

Selgitus

Sõnastus „võrdses osas“ on ebaselge. Sidusrühma esindatus sidusrühmade kogus ei tohi 
korrata olukorda kunagiste ja praeguste Euroopa Ühenduse sidusrühmade ja ekspertide 
rühmade puhul, kus finantsvaldkonna esindatus on märkimisväärselt kaalukam kui 
sidusrühmade esindatus. Seetõttu peab iga sidusrühma alarühm koosnema võrdsest arvust 
esindajatest. Tuleb tagada pidev konsulteerimine sidusrühmadega, mida kaks kokkusaamist 
aasta jooksul kindlasti ei võimalda.

Muudatusettepanek 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt neli korda aastas.

Or. en

Selgitus

Igal juhul tuleb tagada sidusrühmade kogu aus toimimine. Sõnastus „võrdses osas“ vajab 
täpsustamist. Tuleb tagada pidev konsulteerimine sidusrühmadega, mida kaks kokkusaamist 
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aasta jooksul kindlasti ei võimalda. 

Muudatusettepanek 442
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt neli korda aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu tuleb 
kokku kord kvartalis.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väärtpaberi sidusrühmade kogu liikmed 
määrab EVJA järelevalvenõukogu 
asjakohaste sidusrühmade ettepanekul.

3. Väärtpaberi sidusrühmade kogu liikmed 
määrab EVJA järelevalvenõukogu 
asjakohaste sidusrühmade ettepanekul. 
Sidusrühmad peavad olema tõhusalt 
kaasatud oma vastavate esindajate 
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valikuprotsessi.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada olukord, mille puhul sidusrühmade kogu toimib selliselt, et kogu kõigil 
sidusrühmadel on tegelikult ühesugused tingimused ja võimalused töös osalemiseks. See 
tähendab, et sidusrühmade esindajad ei tohiks sõltuda nende kaudu esindatud 
organisatsioonide vahenditest, kuna sellega kaasneks töö kvantiteedi ja kvaliteedi osas 
erinevate esindajate panuse märkimisväärne tasakaalustamatus. See puudutab sektoris 
esindatud töötajate, tarbijate, VKE-de ja teiste esindajaid. 

Muudatusettepanek 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse tegemisel tagab 
järelevalvenõukogu nii palju kui võimalik 
asjakohase geograafilise tasakaalu ja 
sidusrühmade esindatuse kogu ühenduse 
raames.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 446
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
esindatuse kogu ühenduse raames.

Otsuse tegemisel tagab 
järelevalvenõukogu, et kõik liikmed, kes ei 
ole tööstusharu esindavad turuosalised 
või nende töötajad, avalikustaksid oma 
võimalikud huvide konfliktid. Samuti 
tagab ta nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
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esindatuse kogu liidu raames.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada olukord, mille puhul sidusrühmade kogu toimib selliselt, et kogu kõigil 
sidusrühmadel on tegelikult ühesugused tingimused ja võimalused töös osalemiseks. See 
tähendab, et sidusrühmade esindajad ei tohiks sõltuda nende kaudu esindatud 
organisatsioonide vahenditest, kuna sellega kaasneks töö kvantiteedi ja kvaliteedi osas 
erinevate esindajate panuse märkimisväärne tasakaalustamatus. See puudutab sektoris 
esindatud töötajate, tarbijate, VKE-de ja teiste esindajaid. 

Ligipääs teabele on määrava tähtsusega.

Muudatusettepanek 447
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise tasakaalu ja sidusrühmade 
esindatuse kogu ühenduse raames.

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise ja soolise tasakaalu ja 
sidusrühmade esindatuse kogu liidu
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA tagab väärtpaberituru sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EVJA tagab väärtpaberituru sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas ja sõidu- ja elamiskulude 
piisava hüvitamise, samuti toetuse 
tegevuses osalemiseks neile liikmetele, 
kelle puhul mittehüvitamine oleks 
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osalemist takistav asjaolu. Euroopa Liidu 
eelarves tuleks samuti ette näha 
nõuetekohane rahastamine
eksperdikeskusele, kus finantsteenuste 
reguleerimise ja järelevalve eksperdid 
annavad tehnilist nõu eranditult ainult
ostjate poole investorite-, VKE- ja 
tarbijaorganisatsioonidele, et toetada 
nende panust sidusrühmade 
nõuanderühmades.

Or. en

Muudatusettepanek 449
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA tagab väärtpaberituru sidusrühmade 
kogule piisava abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

EVJA tagab väärtpaberituru sidusrühmade 
kogule ligipääsu kogu teabele ja piisava 
abi sekretariaaditeenuste valdkonnas. 
Tööstusharu esindajate hulka 
mittekuuluvad liikmed saavad oma töö 
eest nõuetekohast hüvitist.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada olukord, mille puhul sidusrühmade kogu toimib selliselt, et kogu kõigil 
sidusrühmadel on tegelikult ühesugused tingimused ja võimalused töös osalemiseks. See 
tähendab, et sidusrühmade esindajad ei tohiks sõltuda nende kaudu esindatud 
organisatsioonide vahenditest, kuna sellega kaasneks töö kvantiteedi ja kvaliteedi osas 
erinevate esindajate panuse märkimisväärne tasakaalustamatus. See puudutab sektoris 
esindatud töötajate, tarbijate, VKE-de ja teiste esindajaid. 

Ligipääs teabele on määrava tähtsusega.
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Muudatusettepanek 450
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusühinguid esindavate 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
liikmetele tuleb koostada oma eelarve. See 
eelarve tuleb kooskõlastada 
järelevalvenõukoguga ning see peab 
olema piisav, et katta organisatsiooni 
kulutused, ettevalmistavatest kohtumistest 
osavõtu kulud ja välisekspertide 
uurimuste ja arvamuste tellimisega seotud 
kulutused.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada olukord, mille puhul sidusrühmade kogu toimib selliselt, et kogu kõigil 
sidusrühmadel on tegelikult ühesugused tingimused ja võimalused töös osalemiseks. See 
tähendab, et sidusrühmade esindajad ei tohiks sõltuda nende kaudu esindatud 
organisatsioonide vahenditest, kuna sellega kaasneks töö kvaliteedi ja kvantiteedi osas 
erinevate esindajate panuse märkimisväärne tasakaalustamatus. See puudutab sektoris 
esindatud töötajate, tarbijate, VKE-de ja teiste esindajaid.

Muudatusettepanek 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusühinguid esindavaile 
sidusrühmade kogu liikmetele nähakse 
ette piisav rahaline hüvitis.

Or. en
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Muudatusettepanek 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusühinguid esindavatele 
sidusrühmade kogu liikmetele nähakse 
ette piisav rahaline hüvitis.

Or. en

Selgitus

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Muudatusettepanek 453
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väärtpaberi sidusrühmade kogu liikmete 
volitused kestavad kaks ja pool aastat, 
pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

4. Väärtpaberi sidusrühmade kogu liikmete 
volitused kestavad viis aastat, pärast mida 
tuleb läbi viia uus valikumenetlus.

Or. en
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Muudatusettepanek 454
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmed võivad olla valitud kaheks 
järjestikuseks ametiajaks. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhataja määratakse liikmete poolt.

Or. en

Selgitus

EVJA sidusrühmade kogu sõltumatuse paremaks tagamiseks EVJA juhatusest peavad selle 
liikmed ise, mitte EVJA juhtkond, määrama kogu juhataja.

Muudatusettepanek 456
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Oma ülesannete täitmiseks nõuandva 
koguna peab sidusrühmade kogu saama 
EVJA-lt kogu vajaliku teabe,

Or. en
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Selgitus

Nimetatud teabe saamisel on sidusrühmade kogu EVJA-st täiesti sõltuv. Kui EVJA pöördub 
sidusrühmade kogu poole konsultatsiooniks, peab ta sidusrühmade kogule võimaldama 
ligipääsu asjakohasele teabele.

Muudatusettepanek 457
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 
artiklite 7 ja 8 kohaste EVJA 
kohustustega.

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, kaasa arvatud 
ühistele seisukohtadele jõudmises 
Euroopa järelevalveasutusega 
(pangandus) ja Euroopa 
järelevalveasutusega (kindlustus- ja 
tööandjapensionid ), mida kirjeldatakse 
artiklis 42, keskendudes eriti artiklites 7 ja 
8 sätestatud kohustustele.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogu peab olema õigus asjakohaselt kaasa aidata finantskonglomeraate 
puudutavate otsuste tegemisel, juhul kui selline konglomeraat tegutseb panganduses ja mõnes 
muus Euroopa järelevalveasutuse alla kuuluvas valdkonnas, ehkki kogu tähelepanu peab 
olema suunatud artiklites 7 ja 8 toodud kohustuste täitmisele.

Muudatusettepanek 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 
artiklite 7 ja 8 kohaste EVJA 

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
esitab EVJA-le arvamusi ja nõuandeid mis 
tahes küsimustes. Väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu liikmete mis tahes 
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kohustustega. huvide konfliktid arvamuse avaldamisel ja 
nõu andmisel tuleb alati avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud
artiklite 7 ja 8 kohaste EVJA kohustustega.

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud
artiklite 7 kuni 19 kohaste EVJA 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Muudatusettepanek 460
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud
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artiklite 7 ja 8 kohaste EVJA kohustustega. artiklite 7 kuni 19 kohaste EVJA 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

Tuleb kindlustada, et sidusrühmade kogu oleks nõuetekohaselt teavitatud kõigi asjaomaste 
sidusrühmade probleemidest. Panganduse sidusrühma tuleb nõustada artiklites 7 kuni 19 
kirjeldatud laiema ülesannete ringi osas. 

Kui EVJA koostab tegevusplaani, ei arvesta ta asjaga mitteseotud sidusrühmade koguga ega 
selle raportitega.

Oma liikmelisuse tõttu on sidusrühmade huvid ja arvamused erinevad. Tarbijatel ja teistel 
kasutajatel peaks olema võimalik avaldada oma arvamust, mis ei tarvitse olla sidusrühmade 
kogu enamuse arvamus. 

Muudatusettepanek 461
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 
artiklite 7 ja 8 kohaste EVJA kohustustega.

5. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu võib 
esitada EVJA-le arvamusi ja nõuandeid 
mis tahes küsimustes, mis on seotud 
artiklite 7 ja 8, 9 ja 10 kohaste EVJA 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
otsustab nõuandva tegevuse küsimused ja 
tal on võimalik mõjutada ka kohtumiste 
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päevakorda. Kõigil kogus esindatud 
osapooltel on võimalik probleeme 
tõstatada. Lõppotsuse väljapakutud 
päevakorra punktide kohta teeb 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu ning 
iga sidusrühma alarühm võib päevakorda 
esitada oma teema. Igal sidusrühma 
alarühmal on oma arvamuse esitamise 
õigus ja nad võivad EVJA-le anda nõu, 
mis ei tarvitse olla sidusrühmade kogu 
enamuse arvamus.

Or. en

Selgitus

Oma liikmelisuse tõttu on sidusrühmade huvid ja arvamused erinevad. Tarbijatel ja teistel 
kasutajatel peaks olema võimalik avaldada oma arvamust, mis ei tarvitse olla sidusrühmade 
kogu enamuse arvamus. Kui sidusrühmadele seda õigust ei anta, võib see halvata kogu töö.

Muudatusettepanek 463
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
otsustab nõuandva tegevuse küsimused ja 
tal on võimalik mõjutada ka kohtumiste 
päevakava. Kõigil kogus esindatud 
osapooltel on võimalik probleeme 
tõstatada. Lõppotsuse väljapakutud 
päevakorra punktide kohta teeb 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu ning 
iga sidusrühma alarühm võib päevakorda 
esitada oma teema.

Or. en
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Selgitus

Tuleb kindlustada, et sidusrühmade kogu oleks nõuetekohaselt teavitatud kõigi asjaomaste 
sidusrühmade probleemidest. Panganduse sidusrühma tuleb nõustada artiklites 7 kuni 19 
kirjeldatud laiema ülesannete ringi osas. 

Kui EVJA koostab tegevusplaani, ei arvesta ta asjaga mitteseotud sidusrühmade koguga ega 
selle raportitega.

Oma liikmelisuse tõttu on sidusrühmade huvid ja arvamused erinevad. Tarbijatel ja teistel 
kasutajatel peaks olema võimalik avaldada oma arvamust, mis ei tarvitse olla sidusrühmade 
kogu enamuse arvamus. 

Muudatusettepanek 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
otsustab oma nõuandva tegevuse 
küsimused ja tal on võimalik mõjutada ka 
kohtumiste päevakorda.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal sidusrühma alarühmal on oma 
arvamuse esitamise õigus ja nad võivad 
EVJA-le anda nõu, mis ei tarvitse olla 
sidusrühmade kogu enamuse arvamus.

Or. en
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Selgitus

Tuleb kindlustada, et sidusrühmade kogu oleks nõuetekohaselt teavitatud kõigi asjaomaste 
sidusrühmade probleemidest. Panganduse sidusrühma tuleb nõustada artiklites 7 kuni 19 
kirjeldatud laiema ülesannete ringi osas. 

Kui EVJA koostab tegevusplaani, ei arvesta ta asjaga mitteseotud sidusrühmade koguga ega 
selle raportitega.

Oma liikmelisuse tõttu on sidusrühmade huvid ja arvamused erinevad. Tarbijatel ja teistel 
kasutajatel peaks olema võimalik avaldada oma arvamust, mis ei tarvitse olla sidusrühmade 
kogu enamuse arvamus. 

Muudatusettepanek 466
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
võtab vastu oma kodukorra.

6. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
võtab vastu oma kodukorra kahe 
kolmandiku liikmete häälteenamusega.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogus esindatud seisukohtade tõenäoliselt märkimisväärsete lahknevuste tõttu 
on oluline, et juba alguses kehtestatakse range kodukord. Kõige lihtsam viis selle 
saavutamiseks on kodukorra punktide vastuvõtmine vähemalt kahe kolmandiku liikmete 
häälteenamusega. Sellega on samas välistatud ka ühe sidusrühmade kogu liikmete võimalik 
domineerimine küsimuste otsustamisel.
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Muudatusettepanek 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
võtab vastu oma kodukorra.

6. Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
võtab vastu oma kodukorra ja määrab 
kogu juhataja oma liikmete hulgast.

Or. en


