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Muudatusettepanek 269
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega luuakse Euroopa
Pangandusjärelevalve Asutus (edaspidi 
„EPJA”).

1. Käesoleva määrusega luuakse 
pangandusega tegelev Euroopa
järelevalveasutus (edaspidi „EPJA”)

Or. en

Muudatusettepanek 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ühenduse 
õigusaktid, millega seatakse EPJA-le 
täiendavad ülesanded. 

2. Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ühenduse 
õigusaktid, millega seatakse EPJA-le 
täiendavad ülesanded. EPJA tegutseb 
nende õigusaktide reguleerimisala 
ulatuses, mida kohaldatakse krediidi- ja 
finantseerimisasutuste suhtes.

Or. en

Selgitus

EPJA reguleerimisala tuleb selgitada. Kõnealuse määrusega ei muudeta olemasolevaid 
valdkondlikke määruseid.



PE439.966v01-00 4/80 AM\809989ET.doc

ET

Muudatusettepanek 271
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ühenduse
õigusaktid, millega seatakse EPJA-le 
täiendavad ülesanded.

2. Kõnealune asutus tegutseb nii kõnealuse 
määruse kui ka järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ELi õigusaktid, 
millega seatakse EPJA-le täiendavad 
ülesanded.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ühenduse
õigusaktid, millega seatakse EPJA-le 
täiendavad ülesanded.

2. Kõnealune asutus tegutseb järgmiste 
õigusaktide reguleerimisala piires: direktiiv 
2006/48/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ, 
direktiiv 2002/87/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2002/65/EÜ ja 
direktiiv 94/19/EÜ, sealhulgas kõik 
komisjoni direktiivid, määrused ja otsused, 
mis põhinevad kõnealustel õigusaktidel, 
ning mis tahes hilisemad ELi õigusaktid, 
millega seatakse EPJA-le täiendavad 
ülesanded. 

Or. en
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Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse tegevuspiire määravad direktiivid kehtestatakse 
vastavalt Lissaboni lepingu artikli 290 mõistele „õigusaktid”. EPJA õiguskindluse 
tugevdamiseks ei tohi määrus sisaldada EPJA tegevuse selliseid määratlusi nagu „õigus 
tegutseda teatud aladel, eriti näiteks auditeerimises ja juhtimises”. 

Muudatusettepanek 273
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA toimingud hõlmavad ka 
krediidiasutuste, finantskonglomeraatide, 
investeerimisühingute, makseasutuste ja 
e-raha asutuste tegevust, sealhulgas 
ettevõtete üldjuhtimise, auditeerimise ja 
finantsaruandlusega seotud küsimusi, 
eeldusel et sellised EPJA toimingud on 
vajalikud selleks, et tagada käesolevas 
lõikes osutatud õigusaktide tulemuslik ja 
ühtne kohaldamine. 

Or. en

Muudatusettepanek 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EPJA toimingud hõlmavad ka 
krediidiasutuste, finantskonglomeraatide, 
investeerimisühingute, makseasutuste ja 
e-raha asutuste tegevust, sealhulgas 
ettevõtete üldjuhtimise, auditeerimise ja 
finantsaruandlusega seotud küsimusi, 
eeldusel et sellised EPJA toimingud on 
vajalikud selleks, et tulemuslikult tagada 
käesolevas lõikes osutatud õigusaktide 
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terviklik ühtlustamine ja nii käesoleva 
lõike kui ka hilisemate õiguslikult 
siduvate õigusaktide ühtne kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 276
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 277
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 278
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 

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

eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, i a) vältida 
reguleerivat arbitraaži ja põhjendamatut 
konkurentsi liikmesriikide vahel range 
järelevalve ja määruse täitmise abil, ii) 
kaitsta hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd. 
Selleks aitab EPJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 279
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 281
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) vähendada 
rahanduse protsüklilisust ja üldisemalt
tagada finantssüsteemi lühiajaline, 
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Selleks aitab EPJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

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

Or. en

Muudatusettepanek 282
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) 
soodustada turgudel sujuva 
rahanduspoliitika rakendamist, tagada 
krediidi jälgitavus ning kontrollida 
pangahoiuseid ja institutsionaalseid 
fonde, tõhustades rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd. Selleks aitab 
EPJA tagada artikli 1 lõike 2 kohaste 
ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 283
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

konkurentsi ja innovatsiooni siseturul 
ning tagada ülemaailmne 
konkurentsivõime. Selleks aitab EPJA 
tagada artikli 1 lõike 2 kohaste ühenduse 
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en

Selgitus

Võtta arvesse vajadust edendada konkurentsi, nagu on märgitud Skinneri raportis.

Muudatusettepanek 285
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd,
vi) eesmärgiga luua kõigile võrdsed 
võimalused töötada välja ühtsed meetodid, 
et hinnata toodete omaduste ja jaotumise 
mõju ettevõtete finantsolukorrale ja 
tarbijakaitsele. Selleks aitab EPJA tagada
artikli 1 lõike 2 kohaste ühenduse 
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 286
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 287
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ja vi) vältida 
tulevikus ELi finantseerimisasutuste 
tekitatud krediidimulle.

Or. en

Selgitus

Krediidimullide olulisus tegelikus kriisiolukorras nõuab selle vältimise selgesõnalist 
väljatoomist EPJA ühe eesmärgina. 

Muudatusettepanek 288
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On oluline, et EPJA mis tahes tegevus arvestaks ülemaailmseid konkurentsitingimusi, 
sealhulgas regulatiivse arbitraaži vältimist. Samuti peaks EPJA teostama majandusuuringuid, 
et langetada asjatundlikumaid otsuseid enda tegevuse mõju kohta laiemale turule ning 
laiemal turul toimuva mõju kohta ameti tegevusele. Kõik see on kooskõlas parimate tavadega 
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liikmesriikide tasandil. 

Muudatusettepanek 289
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

finantssüsteemi stabiilsus, v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd 
ning vi) vältida regulatiivset arbitraaži ja 
aidata luua kõigile võrdsed võimalused. 
Selleks aitab EPJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus, v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd 
ning vii) eesmärgiga luua kõigile võrdsed 
võimalused töötada välja ühtsed meetodid, 
et hinnata toodete omaduste ja jaotumise 
mõju ettevõtete finantsolukorrale ja 
tarbijakaitsele. Selleks aitab EPJA tagada
artikli 1 lõike 2 kohaste ühenduse 
õigusaktide ühtse, tõhusa ja tulemusliku 
kohaldamise, edendab järelevalvealast 
lähenemist ja esitab Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile arvamusi.

Or. en

Selgitus

Tuginedes 2008./2009. aasta kogemustele, tuleks läbi viia kogu ühendust hõlmavaid 
stressiteste, sealhulgas klientidele avalduva mõju hinnanguid, kasutades ühtset meetodit, 
millega luuakse pankade päästmisel kõigile võrdsed võimalused. 

Muudatusettepanek 293
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 

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

tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus, v) ja vi) 
tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast 
koordineerimist ning koostööd, edendades 
ülemaailmset konkurentsi ja toetades 
vähem arenenud riikide finantsarengut. 
Selleks aitab EPJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 295
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On oluline, et kõigis EPJA tegevustes võetakse arvesse laiemaid ülemaailmseid 
konkurentsitingimusi, sealhulgas regulatiivse arbitraaži vältimist. Samuti peaks EPJA 
teostama majandusuuringuid, et langetada asjatundlikumaid otsuseid enda tegevuse mõju 
kohta laiemale turule ning laiemal turul toimuva mõju kohta enda tegevusele. Kõik see on 
kooskõlas parimate tavadega liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 

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

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

Or. en

Selgitus

Võtta arvesse vajadust edendada konkurentsi, nagu on märgitud Skinneri raportis.

Muudatusettepanek 297
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. EPJA eesmärgid on: i) parandada 
siseturu toimimist, tagades sealhulgas 
eelkõige reguleerimise ja järelevalve kõrge, 
tõhusa ja ühtse taseme, ii) kaitsta 
hoiustajaid ja investoreid, iii) tagada 
finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja 
nõuetekohane toimimine, iv) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus ning v) tõhustada 
rahvusvahelist järelevalvealast koostööd. 
Selleks aitab EPJA tagada artikli 1 lõike 2 
kohaste ühenduse õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, edendab 
järelevalvealast lähenemist ja esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile arvamusi ning teostab turgude 
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majandusuuringuid, et edendada EPJA 
eesmärkide saavutamist. Seejuures 
võetakse arvesse rahvusvaheliselt 
kokkulepitud norme ja tavasid. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Jean-Paul Gauzès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA pöörab ülesannete täitmisel suurt 
tähelepanu Euroopa Liidu mõõtmega 
asutustele, tagades eelkõige tiheda sideme 
nimetatud asutuste järelevalve eest
vastutavate järelevalvekolleegiumidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 299
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesolevas määruses kehtestatud 
ülesannete täitmisel tegutseb EPJA 
sõltumatult ja objektiivselt üksnes 
Euroopa Liidu huvides. 

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada järelevalveasutuste regulatiivne, järelevalvealane, institutsionaalne ja 
rahaline sõltumatus. Seepärast tehakse ettepanek kehtestada määruses järelevalveasutuste 
sõltumatust puudutav selgesõnaline säte, mis täiendaks määruse teisi, muu hulgas ka EPJA 
eesistuja sõltumatusele keskenduvaid sätteid. 
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Muudatusettepanek 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 

Süsteem
1. EPJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist, 
mille põhieesmärk on tagada, et 
finantssektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju rakendatakse nõuetekohaselt, 
selleks et säilitada finantsstabiilsus ja 
seeläbi tagada usaldus finantssüsteemi 
suhtes tervikuna ning piisav kaitse 
finantsteenuste kasutajatele.
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem hõlmab järgmist:
a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu;
b) Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr…/… [ESMA]; 
c) Euroopa järelevalveasutus (kindlustus-
ja tööandjapensionid), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr…/…[EIOPA]; 
d) EPJA; 
e) artiklis 40 sätestatud Euroopa 
järelevalveasutus (ühiskomitee);
f) määruse (EÜ) nr .../... [ESMA] artikli 1 
lõikes 2, määruses (EÜ) nr …/2009 
[EIOPA] ja määruses (EÜ) nr…/… 
[EBA] osutatud liikmesriikide asutused;
g) komisjon artiklites 7 ja 9 osutatud 
ülesannete elluviimiseks.
3. EPJA teeb korrapärast ja tihedat 
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koostööd, tagab sektoritevahelise töö 
järjepidevuse ning jõuab artiklis 40 
osutatud Euroopa järelevalveasutuse 
(ühiskomitee) kaudu ühisseisukohtadele 
finantskonglomeraatide ja muude 
sektoritevaheliste küsimuste järelevalve 
osas nii Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu kui ka Euroopa 
järelevalveasutuse (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ja Euroopa 
järelevalveasutusega (väärtpaberiturud).
4. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemis osalejad teevad ELi lepingu 
artikli 4 lõikes 3 sätestatud usaldusliku 
koostöö põhimõtte kohaselt usalduslikku 
koostööd täieliku vastastikuse austamise 
vaimus, tagades eelkõige, et nende vahel 
toimub asjakohane ja usaldusväärne 
teabevahetus.
5. Ainult Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemi kuuluvatel järelevalveasutustel 
on õigus teostada järelevalvet Euroopa 
Liidus tegutsevate finantseerimisasutuste 
üle.

Or. en

Selgitus

Hõlmata Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi Goulard’i raportis nimetatud 
komisjon.

Muudatusettepanek 301
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 

Süsteem
1. EPJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, mis 
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tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna, 
ühendades kõik liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu asutused, mille pädevusse kuulub 
käesoleva ja seonduvate määrustega 
määratletud finantsjärelevalve. Peamine 
eesmärk on tagada finantseerimisasutuste 
tugev ja ühtne Euroopa tasandi 
järelevalve, millega kaasneb usaldus 
finantssüsteemi vastu, mis toetab Euroopa 
jätkusuutlikku majanduskasvu ja tegutseb 
ettevõtluse ja kodanike huvides. 
2. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem hõlmab järgmist:
a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu;
b) Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr…/… [ESMA];
c) Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud), mis on loodud 
määrusega (EÜ) nr…/… [ESMA];
d) EPJA;
e) artiklis 40 sätestatud Euroopa 
järelevalveasutus (ühiskomitee);
f) määruse (EÜ) nr .../... [ESMA] artikli 1 
lõikes 2, määruses (EÜ) nr …/2009 
[EIOPA] ja määruses (EÜ) nr…/… 
[EBA] osutatud liikmesriikide asutused;
g)komisjon artiklites 7 ja 9 osutatud 
ülesannete elluviimiseks.
3. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemis osalejad teevad ELi lepingu 
artikli 4 lõikes 3 sätestatud usaldusliku 
koostöö põhimõtte kohaselt usalduslikku 
koostööd täieliku vastastikuse austamise 
vaimus.
4. Kõik finantseerimisasutused alluvad 
Euroopa õiguses kehtivatele siduvatele 
õigusaktidele ja Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
kuuluvate pädevate asutuste järelevalvele. 
5. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem ei takista pädevatel asutustel 
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nende riiklike järelevalveõiguste 
kasutamist, mis on kooskõlas Euroopa 
siduvate õigusaktidega ja vastavad 
pangandusjärelevalve rahvusvahelisele 
mõistlikkuse põhimõttele.
6. Ainult Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
kuuluvatel asutustel on õigus teostada 
Euroopa Liidus finantseerimisasutuste 
üle järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid;

1) „finantseerimisasutused” – kõik 
ettevõtjad, kelle põhitegevus on hoiuste 
vastuvõtmine, laenude andmine, 
kindlustus- või muude finantsteenuste 
pakkumine klientidele või oma liikmetele 
või investeerimine ja kaubandustegevus 
enda kulul, samuti sarnastes 
valdkondades Euroopa Liidus tegutsevad 
muud ettevõtjad või üksused, isegi kui 
nende tegevus ei hõlma otseseid tehinguid 
üldsusega;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 1) „finantseerimisasutused” – kõik artikli 1 
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2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid;

lõikes 2 nimetatud õigusaktide kohased 
ettevõtjad ja üksused. Arvestades aga 
direktiivi 2005/60/EÜ, tähistab mõiste 
„finantseerimisasutused” vaid käesolevas 
määruses määratletud krediidi- ja 
finantseerimisasutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid;

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid ning üldiselt artikli 
1 lõikes 2 nimetatud kõikide õigusaktide 
kohased ettevõtjad ja üksused;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid;

1) „finantseerimisasutused” – direktiivis 
2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, 
direktiivis 2006/49/EÜ määratletud 
investeerimisühingud ja direktiivis 
2002/87/EÜ määratletud 
finantskonglomeraadid, samuti riigi 
omandis olevad pangad ja eelkõige 
arengupangad;

Or. fr
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Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus peetakse silmas Euroopa Investeerimispanka, mis on 
avalik-õiguslik arengupank ega allu ühegi liikmesriigi asutuse kontrollile. 2007. aastal nõudis 
Euroopa Parlament pärast poliitilist arutelu Euroopa Investeerimispanga 2006. aasta 
aruande üle, et kõnealune asutus alluks samadele usaldatavusnormatiivide täitmise 
eeskirjadele nagu krediidiasutused ning tõelisele sõltumatule reguleerimisalasele kontrollile.

Muudatusettepanek 306
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „pädevad asutused” – direktiivides 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ määratletud 
pädevad asutused ning hoiuste tagamise 
skeemide puhul direktiivi 94/19/EÜ 
kohased hoiuste tagamise skeeme haldavad 
asutused.

2) „pädevad asutused” – direktiivides 
2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ, 2007/64/EÜ, 
2009/110/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ 
määratletud krediidi- ja 
finantseerimisasutustena pädevad 
asutused ning hoiuste tagamise skeemide 
puhul direktiivi 94/19/EÜ kohased hoiuste 
tagamise skeeme haldavad avaliku sektori 
asutused või skeemi üle järelevalvet 
teostavad avaliku sektori asutused juhul, 
kui hoiuste tagamise skeemi haldab 
eraettevõte.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „pädevad asutused” – direktiivides 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ määratletud 
pädevad asutused ning hoiuste tagamise 
skeemide puhul direktiivi 94/19/EÜ 
kohased hoiuste tagamise skeeme 

2) „pädevad asutused” – direktiivides 
2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ määratletud 
pädevad asutused ning hoiuste tagamise 
skeemide puhul direktiivis 94/19/EÜ 
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haldavad asutused. märgitud pädevad asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) „süsteemne oht” – finantsteenuste 
sellise kriisi oht, mille on põhjustanud 
kogu finantssüsteemi või selle mõne osa 
oluline nõrgenemine ja millest võivad 
tuleneda tõsised negatiivsed tagajärjed 
reaalmajandusele. Teatud määral võivad 
igat tüüpi finantseerimisasutused ja -
vahendajad, turud, infrastruktuurid ja 
vahendid olla süsteemse tähtsusega;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b) „piiriülene oht” – oht, mille 
põhjustab majanduslik tasakaalutus või 
finantskrahh kogu Euroopa Liidus või 
selle mõnes osas ja millest võivad 
tuleneda olulised negatiivsed tagajärjed 
kahe või enama liikmesriigi ettevõtjate 
vahelistele tehingutele, siseturu 
toimimisele või ELi või mõne liikmesriigi 
rahandusele. Teatud määral võivad 
piiriüleselt olulised olla igat tüüpi 
majandus- või finantsohud. 
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Or. en

Muudatusettepanek 310
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA on ühenduse asutus, millel on 
juriidilise isiku staatus.

1. EPJA on Euroopa Liidu asutus, millel 
on juriidilise isiku staatus.

Or. en

Muudatusettepanek 311
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva määrusega määratud 
ülesannete täitmiseks tegutseb EPJA 
Euroopa Liidu huvides sõltumatult ja 
objektiivselt. 

Or. en

Selgitus

Kolm järelevalveasutust töötavad kogu ELi huvides.

Muudatusettepanek 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Riiklikud järelevalveautused 
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tegutsevad EPJA liikmetena Euroopa 
Liidu mõõtmes. 

Or. en

Muudatusettepanek 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA asub Londonis. EPJA asub Frankfurdis. 

Or. en

Muudatusettepanek 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA asub Londonis. EPJA asub [Frankfurdis]. 

Or. en

Selgitus

Sellega soodustatakse töö koordineerist asutuste vahel.

Muudatusettepanek 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA asub Londonis. EPJA asub (...). 
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Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 13. detsembri 2003. aasta järeldustes rõhutatakse järgmist: „Lõpuks 
leppisid riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil toimunud kohtumisel osalenud liikmesriikide 
valitusesindajad kokku anda ühinevatele riikidele pärast nende ühinemist eelis loodavate 
ametite ja agentuuride asukohtade jaotamisel, mis aga ei laiene loodavale Euroopa 
Prokuratuurile, mille asukohaks pärast selle loomist saab vastavalt 8. aprilli 1965. aasta 
otsusele Luxembourg.”

Muudatusettepanek 316
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA-l on järgmised ülesanded: 1. Finantseerimisasutuste tulemusliku ja 
ühtse Euroopa tasandi järelevalve 
teostamiseks on EPJA-l järgmised 
ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tagada normide ja ühenduse õigusaktide 
ühtne kohaldamine, edendades eelkõige 
ühtset järelevalvekultuuri, tagades 
käesoleva määruse ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide ühtse, tõhusa ja 
tulemusliku kohaldamise, vältides 
regulatiivset arbitraaži, vahendades ja 
lahendades pädevate asutuste vahelisi 
erimeelsusi, tagades
järelevalvekolleegiumide ühtse toimimise
ning võttes meetmeid muu hulgas ka 
eriolukordades;
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Or. en

Muudatusettepanek 320
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Muudatusettepanek 321
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist pädevate asutuste vahel;

c) innustada ja lihtsustada ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist pädevate asutuste 
vahel;
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Or. en

Muudatusettepanek 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lihtsustada ülesannete ja kohustuste 
delegeerimist pädevate asutuste vahel;

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

Or. en

Muudatusettepanek 323
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teha tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga, esitades 
kõnealusele nõukogule tema ülesannete 
täitmiseks vajalikku teavet ning tagades, et 
nõukogu antud hoiatuste ja soovituste 
kohaselt võetakse nõuetekohaselt 
järelmeetmeid;

d) teha tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga, esitades 
kõnealusele nõukogule tema ülesannete 
täitmiseks vajalikku teavet vastavalt artikli 
21 lõikele 2 ning tagades, et nõukogu antud 
hoiatuste ja soovituste kohaselt võetakse 
nõuetekohaselt järelmeetmeid;

Or. en

Selgitus

Muudatus järgib artikli 21 lõike 2 hilisemates parandustes esinevat teabe kogumise 
asjakohast piiramist. Süsteemse ohu mõistmise tõhustamiseks on kindlasti vaja parandada 
teabevahetust. Siiski on oluline, et tundliku ja konfidentsiaalse teabe avalikustamisega ei 
kahjustata turuhoiakuid, mis võib rikkuda finantsturgude nõuetekohast toimimist. 
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Muudatusettepanek 324
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) teha tihedat koostööd investorite 
kaitse, kaupade lubade ja jälgimise ning 
kauplemise eest vastutava Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
üksusega, esitades eelkõige nimetatud 
üksusele tema ülesannete täitmiseks 
vajalikku teavet;

Or. en

Selgitus

Investorite kaitse ülesanne tuleks anda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. 
Ülesande eest peaks vastutama vaid üks järelevalveasutus, keda tuleb selle täitmisel aidata. 
Sel viisil on võimalik saavutada lähim tulemus nn „kahe tipu” mudelile, ilma et peaks 
põhjalikult muutma kõiki kolme kavandatud määrust, mis puudutavad Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi. 

Muudatusettepanek 325
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 326
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) hinnata eelkõige leibkondade ja 
ettevõtete, eeskätt väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate laenu saamise 
võimalust ja maksumust;

Or. en

Muudatusettepanek 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) teha turgude, riskide ja suure 
laenukapitaliga ettevõtjate 
majandusanalüüse, et anda teavet EPJA 
ülesannete täitmise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) edendada investorite ja säästjate 
kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) täita mis tahes muid käesolevas 
määruses või artikli 1 lõike 2 kohastes 
ühenduse õigusaktides sätestatud 
ülesandeid.

g) täita mis tahes muid käesolevas 
määruses või artikli 1 lõike 2 kohastes 
Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud 
ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) tegutseda kõigi artiklis 2 sätestatud 
asutuste, mis ei kuulu liikmesriigi 
järelevalveasutuse kontrolli alla, 
kontrolli- ja reguleerimisasutusena;

Or. fr
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Selgitus

Teatavad krediidiasutused ja arengupangad, nagu Euroopa Investeerimispank, ei kuulu 
liikmesriigi järelevalveasutuse kontrolli alla, kuna nende puhul on tegemist rahvusvaheliste 
finantseerimisasutustega. Ettepaneku eesmärk on anda uuele Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutusele järelevalve- ja reguleerimisasutuse roll. Käesolevas ettepanekus peetakse 
esmajoones silmas Euroopa Investeerimispanka.

Muudatusettepanek 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) võtta vajaduse korral üle kõik 
Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee 
olemasolevad ülesanded;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) avaldada ja korrapäraselt 
ajakohastada teavet tegevuse kohta enda 
veebilehel, et tagada üldsusele lihtne 
juurdepääs teabele.

Or. en
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Muudatusettepanek 334
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) nõuda riiklikelt pädevalt asutustelt 
ühtsel meetodil põhinevate stressitestide 
läbiviimist;

Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema stressitestide läbiviimise õigus, et tagada süsteemi tugevus ja koguda 
artikli 17 kohasel ühtlustatud aruandlusformaadil ja meetodil põhinevat asjakohast teavet.

Muudatusettepanek 335
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) võtta erijuhtudel vastu artiklite 10 ja 11 
kohaseid pädevatele asutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid;

d) võtta erijuhtudel vastu artiklite 10 ja 11 
kohaseid pädevatele asutustele 
adresseeritavaid üksik- või ühisotsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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adresseeritavaid üksikotsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) võtta erijuhtudel vastu artiklite 10 ja 11 
kohaseid pädevatele asutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid;

e) võtta erijuhtudel vastu artiklite 10 ja 11 
kohaseid pädevatele asutustele 
adresseeritavaid üksik- või ühisotsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) keelata teatavate toodetega 
kauplemine või teatavat tüüpi tehingud, 
kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu annab vastava soovituse 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, 
et vältida finantsturgude nõuetekohase 
toimimise ja terviklikkuse, sealhulgas ka 
investorite kaitse või liidu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsuse tõsist 
kahjustamist. Pärast keelu kehtivuseks 
sätestatud aja möödumist peavad Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus keelu 
jätkumise üle vaatama. Kaupade ja 
tehingute keelamist tuleks kasutada 
viimase abinõuna;

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) EPJA reguleerib finantstoodetega 
kauplemist nii arenevatel kui ka 
langevatel turgudel, et vältida investorite 
kaitse kahjustamist ja säilitada 
finantsturgude nõuetekohane toimimine 
ning terviklikkus. Turgude likviidsuse 
säilitamiseks võib lubada katteta müüki 
pärast hindade tõusu; 

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutusel võiks olla õigus lubada teatud turutavasid ja reguleerida neid turu 
optimaalse toimimise eesmärgil, arvestades vajadust kaitsta investoreid. 

Muudatusettepanek 340
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a ) tagada, et riiklikud asutused saavad 
finantseerimisasutusi puudutavat 
vajalikku teavet ja osalevad selle teabe 
koostamisel, kui tegemist on Euroopa 
mõõtmes asutusega;

Or. en

Selgitus

Süsteemse ohu mõistmise tõhustamiseks on kindlasti vaja parandada teabevahetust. Samas on 
pädevatel asutustel olemas teabe kogumise ja vahetamise kanalid ja Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus ei tohiks nõuda otsest teavet eraldi üksustelt. 
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Muudatusettepanek 341
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) koguda otseselt finantseerimisasutusi 
puudutavat vajalikku teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 342
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) edendada artikli 16 kohaselt tegevuse 
koordineerimist pädevate asutuste vahel, 
sealhulgas nende kui EPJA liikmete 
volituste aktiviseerimist, et saavutada ELi 
ühine vastus süsteemse ja piiriülese ohu 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) analüüsida ja jälgida, kas ühisturul 
esineb tooteid või tehinguliike, mis 
ohustavad kogu finantssüsteemi või osa 
sellest;

Or. en
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Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ei suuda reaalselt jälgida kõiki tooteid ega 
tehinguliike. Lisaks on kehtestatud määrused tarbijakaitse, finantsnõustamise, kapitali 
adekvaatsuse ja ebaõiglase konkurentsi kohta. Nimetatud määrused pakuvad juba kaitset 
tarbijaile ja üksustele.

Muudatusettepanek 344
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teostades lõike 2 punktides a ja d 
osutatud volitusi, arvestab EPJA 
liikmesriikide õigusakte, mis on kooskõlas 
ühenduse õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järelevalvet tuleks peamiselt teostada riiklikul tasandil riiklike asutuste poolt. 
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Muudatusettepanek 346
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 347
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 348
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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ning võimalus nõuda tasu. 

Or. en

Muudatusettepanek 349
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalve teostamiseks on EPJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus nõuda tasu. EPJA teeb 
tihedat koostööd pädevate asutustega ja 
tugineb nende eriteadmistele, 
võimalustele ja volitustele, et kasutada 
järelevalve teostamise ainuvolitusi ja läbi 
viia uurimisi.

Or. en

Selgitus

EPJA teeb tihedat koostööd pädevate asutustega. On oluline, et uus järelevalvestruktuur 
tugineb pädevate asutuste eriteadmistele, võimalustele ja volitustele, et kasutada järelevalve 
teostamise ainuvolitusi ja läbi viia uurimisi. 

Muudatusettepanek 350
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalve teostamiseks on EPJA-l 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
Euroopas ning võimalus nõuda tasu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Liikmesriikide asutuste volitused pädevate 

asutuste ja EPJA liikmetena 
Selleks et saavutada EPJA eesmärke, on 
liikmesriikide asutustel pädevate asutuste 
ja EPJA liikmetena volitused vastu võtta 
järelevalvealaseid ennetus- ja 
parandusmeetmeid. 
Finantseerimisasutustega seonduvate ja 
proportsionaalselt teostatud volituste 
hulka kuuluvad järgmised õigused:
a) nõuda ja saada asjakohast teavet; 
b) kehtestada aruandlus- ja 
avalikustamisnõudeid;
c) viia läbi kohapealseid kontrolle;.
d) vastu võtta usaldatavusnormide 
meetmeid (sealhulgas huvide konflikte, 
head juhtimistava, likviidsust, 
reservfonde, dividende ja 
tasustamispoliitikat mõjutavaid 
meetmeid); 
e) lahutada või eraldada 
jaepangandussektor kaubandusest või 
muudest tulunduslikest tegevustest ühtsete 
kriteeriumide järgi hinnatud asjakohase 
ohu korral;
f) piirata või keelata ajutiselt teatud tooted 
või tehingute liigid, mis võivad otseselt või 
kaudselt põhjustada turgude liigset 
kõikumist või häirida kogu Euroopa 
finantssüsteemi, rahandust või 
reaalmajandust või nende osa; 
g) anda finantseerimisasutusele korraldus 
ühtsete kriteeriumide järgi hinnatud 
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asjakohase ohu korral tegutseda 
tütarettevõtte kaudu;
h) määrata hoiatavaid trahve;
i) eemaldada kohalt juhte või direktoreid;
j) eemaldada juhtivtöötajaid või ettevõtte 
nõukogusid;
k) sekkuda ajutiselt finantseerimisasutuse 
tegevusse;
l) taandada finantseerimisasutuse oluliste 
aktsionäride piiratud vastutuse soodustus, 
kui nad jäävad passiivseks ettevõtte 
huvide kaitsmisel läbipaistvuse 
puudumise, hoogsa laenu andmise või 
võtmise või tõsiste ja süstemaatiliste 
rikkumiste korral; 
m) laiendada nende juhtide, direktorite 
või finantseerimisasutuste 
finantsvastutust, kes põhjustavad tõsiseid 
ja süstemaatilisi rikkumisi või aitavad 
neile kaasa või kelle teenuste ergutamise 
süsteem ei ole kohane; 
n) vajadusel teostada järelevalvet juhtide 
ja direktorite huvide, tegevuse ja varade 
deklaratsioonide üle;
o) nõuda üksikasjalise, korrapäraselt 
ajakohastatava kriisilahenduskorra 
väljatöötamist, mis hõlmab varajase 
sekkumise struktureeritud mehhanismi, 
koheseid parandusmeetmeid ja pankroti 
situatsioonplaani;
p) tühistada lubasid ja tagasi võtta passe;
q) kokku leppida protokollides Euroopa 
tasandil võimalikult kiire ja automaatse 
ühise vastuse saavutamiseks, et vältida ja 
parandada turuhäireid.

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Ühtsete eeskirjade kogumik

Or. en

Muudatusettepanek 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Finantseerimisasutuste üle 
tulemusliku ja ühtse Euroopa tasandi 
järelevalve tagamiseks võtab komisjon, 
arvestades rahvusvahelisi põhimõtteid, 
mille täitmise tagab EL ja mis vastavad 
ELi õigusele, vastu õigusnormid ja 
kinnitab järelevalvestandardid, et 
määruste ja otsuste kaudu rakendada 
Euroopa finantsjärelevalve ühtsete 
eeskirjade kogumik. 

Or. en

Muudatusettepanek 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Ühtsete eeskirjade kogumikus:
a) täpsustatakse Euroopa õigusaktides 
sisalduvad määratlused;
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b) täpsustatakse Euroopa õigusaktides 
sisalduvad aruandluse ja avalikustamise 
ühtsed nõuded;
c) esitatakse elemendid, mis on vajalikud 
tulemusliku koostöö tagamiseks, 
sealhulgas järelevalvealase ohu 
hindamine ja teabe jagamine vastavalt 
Euroopa õigusaktide nõuetele;
d) määratletakse asjakohased 
regulatiivsed ja järelevalvestandardid, et 
tegeleda varajaste hoiatuste ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu 
soovitustega, mis käsitlevad kogu 
Euroopa Liitu või olulist osa sellest;
e) määratletakse asjakohased 
regulatiivsed ja järelevalvestandardid, et 
tegeleda piiriüleste ohtudega, mille on 
tuvastanud EPJA või kõik Euroopa 
institutsioonid või oluline osa Euroopa 
Liidust; 
f) määratletakse asjakohased 
regulatiivsed ja järelevalvestandardid, mis 
hõlmavad aruandlus-, avalikustamis- ja 
usaldatavusnõudeid kogu ELis 
tegutsevatele asjakohastele suure 
laenukapitaliga ettevõtjatele ja 
investeerimisskeemidele, et vältida 
süsteemseid ja piiriüleseid riske. 

Or. en

Muudatusettepanek 355
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA töötab välja tehnilisi standardeid 
käesolevas määruses ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides konkreetselt 
sätestatud valdkondades või komisjoni 
soovil. Tehniliste standardite alla ei kuulu 
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poliitikavalikud ja standardid järgivad 
proportsionaalsuse põhimõtet. EPJA 
esitab standardite kavandid komisonile 
vastuvõtmiseks delegeeritud 
õigusaktidena (regulatiivsed standardid) 
või kinnitamiseks rakendatava õigusaktina 
(järelevalvestandardid) vastavalt 
käesolevale määrusele ja artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidele. Standardite 
kavandid esitatakse samaaegselt ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en

Muudatusettepanek 356
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA võib välja töötada tehnilisi
standardeid, et viimistleda ja muuta 
elemente, mis ei ole artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide suhtes olulised.
Tehnilised standardid ei kujuta endast 
strateegilisi otsuseid ning nende sisu on 
piiratud õigusaktidega, millel nad 
põhinevad.

Or. en

Selgitus

Tehnilised standardid ja nende reguleerimisala peab olema selgelt määratletud. Tuleb selgelt 
väljendada, et tehnilised standardid ei või sisaldada strateegilisi ja poliitilisi valikuid ning 
nende eesmärk on vaid EPJA tegevusalasse jäävate õigusaktide rakendamise hõlbustamine. 
Selgelt peab olema väljendatud, et komisjon kasutab tehniliste standardite vastuvõtmisel talle 
aluslepinguga antud pädevust võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
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Muudatusettepanek 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et viimistleda, ajakohastada 
ja muuta elemente, mis artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide suhtes on olulised. 
Tehnilised standardite näol ei ole tegemist 
strateegiliste otsustega ja nende sisu on 
piiratud õigusaktidega, millel nad 
põhinevad. 

Or. en

Selgitus

Lisada sõna „ajakohastada“ (järgnev selgitus ei puuduta eestikeelset versiooni).

Muudatusettepanek 358
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. Tehnilised standardid ei 
sisalda poliitikavalikuid ja nendega 
määratakse kindlaks vaid käesoleva 
õigusakti rakendamise tingimused. EPJA 
esitab standardite kavandid komisonile 
kinnitamiseks. 

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
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hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga. 

Muudatusettepanek 359
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides konkreetselt sätestatud 
valdkondades. Tehnilised standardid ei 
sisalda poliitikavalikuid ja nende sisu on 
piiratud õigusaktidega, millel nad 
põhinevad. 

Or. en

Muudatusettepanek 360
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et viimistleda ja muuta 
elemente, mis ei ole artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide suhtes olulised. 
Tehnilised standardid kuuluvad ühtsesse 
eeskirjade kogumikku, kuid need ei 
kujuta endast strateegilisi otsuseid ja
nende sisu on piiratud õigusaktidega, 
millel nad põhinevad. 

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EPJA läbi 
asjakohase avaliku arutelu kõigi 
sidusrühmadega ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu, 
välja arvatud juhul, kui nimetatud 
konsultatsioonid ja analüüsid ei ole 
proportsionaalsed kõnealuste tehniliste 
standardite ulatuse ja mõjuga, või kui on 
tegemist pakilise küsimusega. EPJA palub 
ka arvamust või nõu artiklis 22 osutatud 
pangandussektori sidusrühmade kogult. 

Or. en

Muudatusettepanek 362
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EPJA läbi 
asjakohase avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu, 
välja arvatud juhul, kui nimetatud 
konsultatsioonid ja analüüsid ei ole 
proportsionaalsed kõnealuste tehniliste 
standardite ulatuse ja mõjuga, või kui on 
tegemist pakilise küsimusega. 

Or. en



PE439.966v01-00 54/80 AM\809989ET.doc

ET

Muudatusettepanek 363
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne tehniliste standardite kavandite 
vastuvõtmist viib EPJA läbi tehniliste 
standardite avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu
ning samuti nende otstarbekust ELi 
finantsteenuste turul. EPJA palub ka 
arvamust või nõu artiklis 22 osutatud 
pangandussektori sidusrühmade kogult.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EPJA läbi 
asjakohase avaliku arutelu ning analüüsib 
võimalikke seonduvaid kulusid ja kasu.
Artiklis 22 osutatud pangandussektori 
sidusrühmade kogu võib nimetatud 
protsessi vältel esitada oma arvamuse ja 
anda nõu. 

Or. en
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Muudatusettepanek 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile viib EPJA vajaduse 
korral läbi asjakohase avaliku arutelu ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu. EPJA võtab arvesse standardite 
mõju demokraatlikult juhitavatele 
ühistutele – tarbijakrediidilepinguid 
käsitleva direktiivi 2008/48/EÜ artikli 2 
lõike 5 punktide a–e tähenduses –, kellel 
on oluline osa seoses võitlusega sotsiaalse 
tõrjutuse vastu kohalikes kogukondades. 
Tehnilised standardid järgivad 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Selgitus

EPJA peab arvesse võtma finantsteenuste sektoris olemasolevaid erinevaid 
ettevõtlusmudeleid. Ühte tüüpi finantseerimisasutustele kehtivad tehnilised standardid ei tohi 
liikmesriikides erineda, vaid peavad võimaldama teatud paindlikkust, et tunnistada 
demokraatlikult juhitavate ühistute olemasolu, kelle ärimudel on riskikartlik ning kellel on 
oluline osa võitluses sotsiaalse tõrjutuse vastu kohalikes kogukondades. 

Muudatusettepanek 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Uues järelevalveraamistikus tuleb täielikult rakendada paremat õigusloomet ja 
proportsionaalsust. Aruteludest ja mõjuhinnangutest „vajaduse korral“ ei piisa. Avalikke 
arutelusid ja kulude/kasu analüüse peab tehniliste standardite, suuniste ja soovituste 
väljatöötamisel läbi viima süstemaatiliselt, et tagada läbipaistvus ja suurendada tõhusust. 

Muudatusettepanek 367
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\809989ET.doc 57/80 PE439.966v01-00

ET

Komisjon võib standardite kavandid 
kinnitada osaliselt või muudatustega, kui 
see on ühenduse huvides. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 369
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjonile ei tohi anda volitusi standardite muutmiseks. Standardid on olemuselt tehnilised 
ja seetõttu peavad neid välja töötama EPJA tehnilised eksperdid. Kui standardid ei ole 
kohased kas õiguslikust või ühisturu seisukohast, võib komisjon need tervikuna või osaliselt 
tagasi lükata.
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Muudatusettepanek 370
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohi olla volitusi muuta tehniliste standardite sisu, kuid komisjon peab tagama, 
et EPJA koostatu oleks kooskõlas ELi õigusega.

Muudatusettepanek 371
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kolme kuu jooksul pärast tehniliste
standardite kavandite kättesaamist kinnitab 
komisjon järelevalvestandardite kavandid, 
kui need on kooskõlas Euroopa 
õigusaktidega. Sama perioodi jooksul võib
komisjon vastu võtta tehniliste standardite 
kavandid muudatustega, kui need on 
koostatud regulatiivsete standarditena. 
Mõlemal juhul võib komisjon kõnealust 
ajavahemikku pikendada ühe kuu võrra. 

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek 373
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ei või muuta EPJA koostatud 
tehniliste standardite sisu seda eelnevalt 
EPJA-ga kooskõlastamata, nagu 
sätestatakse käesolevas artiklis. 

Or. en
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Muudatusettepanek 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon kavatseb jätta standardid 
kinnitamata, saadab ta standardite 
kavandid tagasi EPJA-le, põhjendades 
kirjalikult, miks need on vastuolus 
Euroopa Liidu avalike huvidega, ei vasta 
proportsionaalsuse põhimõttele või 
takistavad Euroopa ühisturu 
integratsiooni. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon kavatseb jätta standardid 
kinnitamata, saadab ta standardite 
kavandid tagasi EPJA-le, põhjendades
kirjalikult, miks need on vastuolus 
Euroopa Liidu avalike huvidega, ei vasta 
proportsionaalsuse põhimõttele või 
takistavad Euroopa ühisturu 
integratsiooni. 

Or. en
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Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla õigust muuta EPJA vastu võetud tehnilisi standardeid, et austada 
EPJA sõltumatust. 

Komisjon peab kohaldama tehnilist standardit kontrolliõigusega kinnitamismenetluse teel. 
Seega võib komisjon tehnilise standardi kavandile vastu olla vaid siis, kui usutakse, et EPJA 
otsus on vastuolus ühenduse avalike huvidega, ei järgi proportsionaalsuse põhimõtet või 
takistab Euroopa ühisturu integratsiooni. 

Muudatusettepanek 376
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon kavatseb viimase abinõuna 
jätta standardid kinnitamata või teha seda 
osaliselt või muudatustega, saadab ta 
standardite kavandid tagasi EPJA-le,
esitades põhjendatud muudatused. 
Komisjoni esitatud muudatuste kohaselt 
võib EPJA kuue nädala jooksul muuta 
standardite kavandeid ja esitada need 
uuesti komisjonile ametliku arvamusena. 

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga.
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Muudatusettepanek 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon jätab standardid kinnitamata,
esitab ta põhjendatud muudatused ja 
saadab need tagasi EPJA-le. Komisjoni 
esitatud muudatuste kohaselt võib EPJA 
muuta standardite kavandeid ja esitada 
need uuesti komisjonile kinnitamiseks. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 378
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon teavitab igal juhul EPJA-d, 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu oma 
otsusest, lisades põhjendused. 

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EPJA ei ole sätestatud aja jooksul 
esitanud muudetud standardit või on 
esitanud standardi, mida ei ole muudetud 
vastavalt komisjoni väljapakutud 
muudatustele, võib komisjon viimase 
abinõuna võtta standardi vastu 
muudatustega, mida ta peab kohaseks, või 
selle tagasi lükata. 

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek 380
Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe kuu jooksul alates muudetud 
standardite kättesaamisest kinnitab 
komisjon esitatud standardi 
muudatustega, mille on esitanud EPJA, 
või lükkab standardi tagasi ja teavitab 
sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu, 
lisades põhjendused. 

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe kuu jooksul alates muudetud 
standardite kättesaamisest kinnitab 
komisjon esitatud standardi 
muudatustega, mille on esitanud EPJA, 
või lükkab standardi tagasi.

Or. en

Selgitus

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Muudatusettepanek 382
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab käesoleva määruse 
artiklite 7 a – 7 d kohaselt regulatiivsed 
standardid vastu delegeeritud 
õigusaktidena ja kinnitab Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 291 järgides 
järelevalvestandardid rakendusaktidena. 

Or. en

Muudatusettepanek 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuue nädala jooksul muudab EPJA 
nõuetekohaselt standardi kavandit, võttes 
arvesse komisjoni osutatud probleeme. 

Or. en

Selgitus

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Muudatusettepanek 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuue nädala jooksul muudab EPJA 
nõuetekohaselt standardi kavandit, võttes 
arvesse komisjoni osutatud probleeme.

Or. en

Selgitus

Komisjonil ei tohiks olla õigust muuta EPJA vastu võetud tehnilisi standardeid, et austada 
EPJA sõltumatust. 

Komisjon peab kohaldama tehnilist standardit kontrolliõigusega kinnitamismenetluse teel. 
Seega võib komisjon tehnilise standardi kavandile vastu olla vaid siis, kui usutakse, et EPJA 
otsus on vastuolus ühenduse avalike huvidega, ei järgi proportsionaalsuse põhimõtet või 
takistab Euroopa ühisturu integratsiooni.

Muudatusettepanek 385
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ei või muuta EPJA koostatud 
tehniliste standardite sisu seda eelnevalt 
EPJA-ga kooskõlastamata, nagu 
sätestatakse käesolevas artiklis.

Or. en

Selgitus

Artikli 7 siduvad standardid ei tohi laieneda valdkondadele, mille hõlmab järelevalvealane 
hindamine. Piisavalt ei ole põhjendatud, miks ei ole tehniliste standardite küsimuses peetud 
avalikke arutelusid. Kavandatav otsustusõigus, mille kohaselt Euroopa Komisjon võib muuta 
Euroopa järelevalveasutuse tehnilisi standardeid ühenduse huvides, muudab ebaselgeks 
sõnade „tehniline“ ja „poliitika“ vahe. Seega tuleks õigust piirata ja kasutada seda vaid 
viimase abinõuna ning viia tekst kooskõlla nõukogu üldise lähenemisviisiga.
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Muudatusettepanek 386
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

See võimaldab Euroopa järelevalveasutustel vastu võtta kõiki teise astme meetmeid, 
kõrvaldades vajaduse teise astme mis tahes meetme järele, mis ei hõlma Euroopa 
järelevalveasutusi.

Muudatusettepanek 387
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid
vastu vastavalt artiklitele 7 a – 7 d, mis on 
sätestatud lõikes 1 osutatud tehniliste 
standardite kehtestamiseks. Tehniliste 
standardite koostamisel järgitakse 
üldpõhimõttena proportsionaalsuse 
põhimõtet. Need õigusaktid peavad olema 
määruste või otsuste vormis ja need tuleks 
avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

ELi tehniliste standarditega ei tohiks kaasneda majanduse ülekoormamist õigusaktide 
nõuetega. Eriti tähtis on see väikeste pankade jaoks. Ühtsete eeskirjade kogumik peaks silmas 
pidama proportsionaalset lähenemisviisi. Tuleb selgelt väljendada, et komisjon võtab 
tehnilised standardid vastu, järgides delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks aluslepingus 
(Lissaboni lepingu artiklis 290) sätestatud pädevust. Range läbipaistvus on tehniliste 
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standardite kinnitamisel vajalik. 

Muudatusettepanek 388
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid
vastu vastavalt artiklitele 7 a – 7 d, mis on 
sätestatud esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kehtestamiseks. 
Tehniliste standardite koostamisel 
järgitakse üldpõhimõttena 
proportsionaalsuse põhimõtet. Need 
õigusaktid peavad olema määruste või 
otsuste vormis ja need avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

ELi tehniliste standarditega ei tohiks kaasneda majanduse ülekoormamist õigusaktide 
nõuetega. Eriti tähtis on see väikeste pankade jaoks. Ühtsete eeskirjade kogumik peaks pigem 
silmas pidama põhimõtet „ühesugune risk – ühesugused eeskirjad”, aga mitte „kõigile 
ühesugused eeskirjad”. 

Muudatusettepanek 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab tehnilised standardid 
vastu vastavalt artiklitele 7 a – 7 d. 
Komisjon võtab need õigusaktid vastu 
määruste või otsuste vormis.

Or. en
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Selgitus

Tehnilisi standardeid tuleks käsitleda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 29 kohaste 
delegeeritud õigusaktidena.

Muudatusettepanek 390
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Pärast kohase menetluse läbimist
avaldatakse standardid Euroopa Liidu 
Teatajas vastavalt pealkirjade „ELi 
delegeeritud standardid” või „ELi 
rakendusstandardid” all.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. EPJA toob oma aastaaruandes välja 
riiklikud asutused, kes ei ole täitnud 
regulatiivseid ega järelevalvestandardeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 393
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
1. Artiklis 7 osutatud volituste 
delegeerimise võib tühistada Euroopa 
Parlament või nõukogu. 
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse otsustamaks, kas volituste 
delegeerimine tühistada, püüab teavitada 
teist institutsiooni ja komisjoni, näidates 
ära tühistamisele kuuluvad delegeeritud 
volitused.
3. Tühistamisotsusega lõpetatakse otsuses 
osutatud volituste delegeerimine. See 
jõustub kohe või hiljem otsuses nimetatud 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõus 
olevate tehniliste standardite kehtivust. 
Otsus avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Selgitus

See vastab uuele komiteemenetlusele. Parlamendil ei peaks olema kohustust esitada 
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tühistamise põhjused kirjalikult. 

Muudatusettepanek 394
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Delegeerimisõiguse kasutamine

1. Artiklis 7 osutatud volitused võtta vastu 
tehnilisi standardeid antakse komisjonile 
tähtajatult, kui valdkondlikes õigusaktides
ei ole sätestatud teisiti. 
2. Kui komisjon on delegeeritud õigusakti 
vastu võtnud, teavitab ta sellest 
viivitamata Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Volitused delegeeritud õigusakte vastu 
võtta antakse komisjonile artiklites 7 b –
7 d sätestatud tingimuste kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Delegeerimisõiguse tühistamine

1. Artiklis 7 osutatud volituste 
delegeerimise võib tühistada Euroopa 
Parlament või nõukogu.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse otsustamaks, kas volituste 
delegeerimine tühistada, püüab teavitada 
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teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku 
aja jooksul enne lõppotsuse tegemist, 
näidates ära tühistamisele kuuluvad 
delegeeritud volitused ja tühistamise 
võimalikud põhjused.
3. Tühistamisotsus jõustub kohe või 
hiljem otsuses nimetatud kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõus olevate tehniliste 
standardite kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul alates sellest 
teatamisest. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda 
ajavahemikku kahe kuu võrra pikendada.
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole selle ajavahemiku lõppedes 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja see jõustub seal nimetatud 
kuupäeval.
Enne nimetatud ajavahemiku lõppu ning 
erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu komisjoni teavitada, et 
nad ei kavatse delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväiteid esitada. Sellistel 
juhtudel avaldatakse delegeeritud 
õigusakt Euroopa Liidu Teatajas ja see 
jõustub seal nimetatud kuupäeval.
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3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
on delegeeritud õigusakti vastu, siis see ei 
jõustu.

Or. en

Selgitus

See vastab uuele komiteemenetlusele. Parlamendil ei peaks olema kohustust esitada 
tühistamise põhjused kirjalikult. 

Muudatusettepanek 397
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

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



PE439.966v01-00 74/80 AM\809989ET.doc

ET

jõustu. Vastu olev institutsioon esitab 
delegeeritud õigusakti vastu olemise 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 d
Delegeeritud õigusaktide eelnõude heaks 

kiitmata jätmine või muutmine
1. Kui komisjon delegeeritud õigusakti 
eelnõu heaks ei kiida või seda muudab, 
teavitab ta sellest EPJA-d, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning esitab 
põhjused. 
2. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
kutsuda ühe kuu jooksul vastutava 
voliniku ja EPJA eesistuja Euroopa 
Parlamendi või nõukogu vastutava 
komisjoni ad hoc koosolekule, et nad 
saaksid esitada oma eriarvamused ja neid 
selgitada.

Or. en

Selgitus

Ühtsuse põhimõtted leiab Skinneri raportist.
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Muudatusettepanek 399
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EPJA pädevatele 
asutustele või finantseerimisasutustele 
suuniseid ja soovitusi. Küsimustes, milles 
talle on vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 7 antud õigus välja töötada 
tehnilised standardid, annab EPJA välja 
suunised ja soovitused alles pärast seda, 
kui standardid on vastu võetud. 

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et suuniste ja soovitustega ei asendata standardeid seal, kus õigusaktid 
näevad ette standardite kehtestamise: tegemist on õiguskindluse küsimusega. Kuna 
üldeesmärk on kehtestada ühtsete eeskirjade kogumik, peaks Euroopa järelevalveasutustel ka 
olema tugev motivatsioon ja õiguslik mandaat teha ettepanekuid standardite kohta. 

Muudatusettepanek 400
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EPJA pädevatele 
asutustele või finantseerimisasutustele 

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames, selleks et vältida liikmesriikide 
võimalikku võidujooksu 
järelevalvestandardite teadlikul leebemaks 
muutmisel oma finantskeskuste 
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suuniseid ja soovitusi. konkurentsivõime suurendamise nimel, 
ning ühenduse õigusaktide ühise, ühtse ja 
järjepideva kohaldamise tagamiseks esitab 
EPJA pädevatele asutustele või 
finantseerimisasutustele suuniseid ja 
soovitusis. 

Or. en

Muudatusettepanek 401
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EPJA pädevatele 
asutustele või finantseerimisasutustele 
suuniseid ja soovitusi, arvestades pankade 
olemuslikke erinevusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 402
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA korraldab suuniste ja soovitustega 
seonduvalt avalikke arutelusid ja 
analüüsib võimalikke seotud kulusid ja 
kasu. EPJA palub ka arvamust või nõu 
artiklis 22 osutatud pangandussektori 
sidusrühmade kogult. Suuniste ja 
soovituste koostamisel järgitakse 
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üldpõhimõttena proportsionaalsuse 
põhimõtet. 

Or. en

Selgitus

Sarnaselt tehnilistele standarditele on proportsionaalsus üldpõhimõtteks ka suuniste ja 
soovituste koostamisel. Avalikud arutelud peaksid olema kohustuslikud mitte ainult tehniliste 
standardite, vaid ka suuniste ja soovituste kavandamisel. 

Muudatusettepanek 403
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA peab avalikke arutelusid kõikide 
sidusrühmadega ja analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu, välja arvatud 
juhul, kui nimetatud konsultatsioonid ja 
analüüsid ei ole proportsionaalsed 
kõnealuste tehniliste standardite ulatuse 
ja mõjuga, või kui on tegemist pakilise 
küsimusega. EPJA palub ka arvamust või 
nõu artiklis 22 osutatud pangandussektori 
sidusrühmade kogult.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA peab avalikke arutelusid kõikide 
sidusrühmadega ja analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu. EPJA võib 
paluda ka arvamust või nõu 
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pangandussektori sidusrühmade kogult.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunised ja soovitused avaldatakse EPJA 
veebilehel. 

Or. en

Muudatusettepanek 406
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 407
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga pädev asutus otsustab kahe kuu 
jooksul alates suunise või soovituse 
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tegemisest, kas ta kavatseb seda suunist 
või soovitust järgida. Kui ta neid järgida 
ei kavatse, teavitab ta sellest EPJA-d ning 
nimetab põhjused. EPJA otsustab igal 
üksikul juhul, kas ta avaldab pädeva 
asutuse esitatud põhjused. 

Or. en

Muudatusettepanek 408
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA teavitab oma aruandes Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni tehtud 
suunistest ja soovitustest. EPJA võib 
teatada, milline liikmesriigi asutus ei ole 
neid järginud, ning kirjeldada, kuidas ta 
kavatseb tagada, et pädevad asutused 
tema soovitusi ja suuniseid edaspidi 
järgivad.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast suunise või soovituse väljaandmist 
teatavad kõik finantsüksused igal aastal 
selgelt ja üksikasjalikult, kas nad järgivad 
kõnealust suunist või soovitust. 

Or. en
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Muudatusettepanek 410
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA nimetab oma aastaaruandes 
riiklikud asutused, kes ei ole järginud 
ameti välja antud suuniseid või soovitusi, 
ja kirjeldab, kuidas EPJA kavatseb 
tagada, et nad tema soovitusi ja suuniseid 
edaspidi järgivad; sama teave esitatakse 
ka suuremate finantsüksuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et kindlustada tehniliste standardite rakendamist, on otstarbekas rakendada põhimõtet 
„järgi või põhjenda“.


