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Muudatusettepanek 266
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning liidu õigusaktide ühise, ühtse 
ja järjepideva kohaldamise tagamiseks 
esitab EKJA liikmesriikide 
järelevalveasutustele või 
finantseerimisasutustele suuniseid ja 
soovitusi. Valdkondades, kus EKJA-le on 
õigusaktidega antud volitused töötada 
välja tehnilised standardid kooskõlas 
artikliga 7, esitab ta suunised ja 
soovitused alles pärast standardite 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et standardeid ei asendataks suuniste või soovitustega valdkondades, 
milles õigusaktidega on ette nähtud standardid: see on õiguskindluse küsimus. Lisaks, et täita 
põhiline eesmärk luua viimistletud ühtne eeskiri, peaks Euroopa järelevalveasutustel olema 
väga tugev stiimul ja seadusandlik mandaat teha standardite ettepanekuid. 

Muudatusettepanek 267
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma aruandes teavitab EKJA Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni 
väljastatud suunistest ja soovitustest. 
EKJA võib neid teavitada ka 
riigiasutustest, kes ei ole suuniseid ja 
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soovitusi järginud, ning kirjeldada, kuidas 
ta kavatseb tagada, et kõnealused 
riigiasutused tulevikus suuniseid ja 
soovitusi järgivad.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA korraldab avalikke arutelusid kõigi 
sidusrühmadega ning analüüsib enne 
suuniste ja soovituste esitamist nende 
võimalikke kulusid ja kasu kooskõlas 
riigiasutuste loodud parimate tavadega. 
EKJA palub artiklis 22 osutatud 
kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamust või nõuandeid.

Or. en

Selgitus

Selleks, et analüüsida enne suuniste ja soovituste esitamist nendega kaasnevaid võimalikke 
kulusid ja kasu, on vaja korraldada avalikke arutelusid kõigi sidusrühmadega, sh paluda nõu 
kindlustus-, edasikindlustus- ja tööandjapensionifondide sidusrühmade kogult. 

Muudatusettepanek 269
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 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA korraldab suuniste ja soovituste 
osas avalikke arutelusid ning analüüsib 
nendega kaasnevaid võimalikke kulusid ja 
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kasu. EKJA palub ka artiklis 22 osutatud 
kindlustus-, edasikindlustus- ja 
tööandjapensionifondide sidusrühmade 
kogu arvamust või nõuandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suunised ja soovitused avaldatakse EKJA 
veebilehel.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide järelevalveasutused
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
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Muudatusettepanek 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahe kuu jooksul alates suunise või 
soovituse väljastamisest otsustab iga 
pädev asutus, kas ta kavatseb kõnealust
suunist või soovitust järgida. Juhul kui 
pädev asutus suunist või soovitust ei 
kohalda, teatab ta EKJA-le oma 
põhjendused. EKJA võib iga juhtumi 
puhul eraldi otsustada, kas ta avaldab 
pädeva asutuse esitatud põhjendused. 

Or. en

Muudatusettepanek 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast suunise või soovituse väljastamist 
esitavad finantseerimisasutused igal 
aastal selge ja üksikasjaliku aruande selle 
kohta, kas nad kõnealust suunist või 
soovitust järgivad.

Or. en
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Muudatusettepanek 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma aastaaruandes toob EKJA välja, 
milline riigiasutus ei ole tema väljastatud 
suuniseid ja soovitusi järginud, ning 
kirjeldab, kuidas ta kavatseb järgimise 
tulevikus tagada. EKJA esitab sama teabe 
peamiste suuremate 
finantseerimisasutuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 275
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 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi järelevalveasutus 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi ei 
kohalda, põhjendab ta seda EKJA-le.

Artikli 32 lõikes 6 osutatud tegevuse 
aruandes teavitab EKJA Euroopa 
Parlamenti, nõukogu ja komisjoni 
väljastatud suunistest ja soovitustest, 
märkides ära, milline riiklik asutus neid ei
ole kohaldanud, ning kirjeldades, kuidas 
ta kavatseb tulevikus nende järgimise 
tagada.

Or. en
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Muudatusettepanek 276
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, rikkudes 
sellega liidu õigust, jättes eelkõige 
tagamata, et finantseerimisasutus täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EKJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
kohaldanud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õiguslikult siduvaid õigusakte või on 
kohaldanud neid nii, et see on vastuolus 
liidu õigusega, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EKJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, sh kooskõlas 
artikliga 7 vastuvõetud tehnilisi 
standardeid, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EKJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

Or. en

Selgitus

Et tagada tehniliste standardite ühtne kohaldamine, peaks andma EKJA-le volitused uurida 
nende kohaldamise mis tahes võimalikku rikkumist.

Muudatusettepanek 279
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKJA võib ühe või mitme liikmesriigi 
järelevalveasutuse või komisjoni taotlusel 
või omal algatusel pärast asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse teavitamist 
uurida ühenduse õiguse võimalikku 
ebaõiget kohaldamist.

2. EKJA võib ühe või mitme liikmesriigi 
järelevalveasutuse, Euroopa Parlamendi,
komisjoni, nõukogu, kindlustuse, 
edasikindlustuse ja tööandjapensionide 
sidusrühmade kogu taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse teavitamist uurida liidu
õiguse võimalikku rikkumist või 
mittekohaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud ühenduse õiguse järgimist ühe 
kuu jooksul alates EKJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EKJA 
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
teha otsuse, mille kohaselt nõutakse 
liikmesriigi järelevalveasutuselt ühenduse 
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud liidu õiguse järgimist kümne 
tööpäeva jooksul alates EKJA soovituse 
kättesaamisest, teeb EKJA otsuse, milles ta 
sätestab tema uurimise all olevate 
õigusaktide nõuetekohase kohaldamise.

Or. en

Selgitus

Et tagada ELi ühtse järelevalveeeskirja rakendamisel võrdsed võimalused ja õiguskindlus, 
tuleks võimaldada EKJA-l kõrvaldada igasugune võimalik Euroopa Liidu õigusaktide 
rikkumine. Kavandatavad muudatusettepanekud väldiksid lisaks komisjoni ebavajalikku 
sekkumist, kuna need ei puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetlust, mis lubas 
liikmesriikide järelevalveasutustel rikkumisest hoiduda, kui nad järgisid ühe kuu jooksul 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovitust.

Muudatusettepanek 281
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 9 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud ühenduse õiguse järgimist ühe 
kuu jooksul alates EKJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EKJA 
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
teha otsuse, mille kohaselt nõutakse 
liikmesriigi järelevalveasutuselt ühenduse
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud liidu õiguse järgimist kümne 
tööpäeva jooksul alates EKJA lõike 3 
kohaselt esitatud soovituse kättesaamisest, 
teeb EKJA otsuse, mille kohaselt nõutakse 
liikmesriigi järelevalveasutuselt liidu
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.
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võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud ühenduse õiguse järgimist ühe 
kuu jooksul alates EKJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EKJA 
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
teha otsuse, mille kohaselt nõutakse 
liikmesriigi järelevalveasutuselt ühenduse
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ole 
taganud ühenduse õiguse järgimist 
kahekümne tööpäeva jooksul alates EKJA 
soovituse kättesaamisest, võib komisjon 
EKJA esitatud teabe alusel või omal 
algatusel väljastada ametliku arvamuse, 
mille kohaselt nõutakse liikmesriigi 
järelevalveasutuselt liidu õiguse 
järgimiseks vajalike meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et tagada ELi ühtse järelevalveeeskirja rakendamisel võrdsed võimalused ja õiguskindlus, 
tuleks võimaldada EKJA-l kõrvaldada igasugune võimalik Euroopa Liidu õigusaktide 
rikkumine. Kavandatavad muudatusettepanekud väldiksid lisaks komisjoni ebavajalikku 
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sekkumist, kuna need ei puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetlust, mis lubas 
liikmesriikide järelevalveasutustel rikkumisest hoiduda, kui nad järgisid ühe kuu jooksul 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovitust.

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 9 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EKJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Or. en

Selgitus

Et tagada ELi ühtse järelevalveeeskirja rakendamisel võrdsed võimalused ja õiguskindlus, 
tuleks võimaldada EKJA-l kõrvaldada igasugune võimalik Euroopa Liidu õigusaktide 
rikkumine. Kavandatavad muudatusettepanekud väldiksid lisaks komisjoni ebavajalikku 
sekkumist, kuna need ei puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetlust, mis lubas 
liikmesriikide järelevalveasutustel rikkumisest hoiduda, kui nad järgisid ühe kuu jooksul 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovitust.
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Muudatusettepanek 286
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 9 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EKJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA ja liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe.

Liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad EKJA-le kogu vajaliku teabe.

Or. en

Selgitus

Et tagada ELi ühtse järelevalveeeskirja rakendamisel võrdsed võimalused ja õiguskindlus, 
tuleks võimaldada EKJA-l kõrvaldada igasugune võimalik Euroopa Liidu õigusaktide 
rikkumine. Kavandatavad muudatusettepanekud väldiksid lisaks komisjoni ebavajalikku 
sekkumist, kuna need ei puuduta lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetlust, mis lubas 
liikmesriikide järelevalveasutustel rikkumisest hoiduda, kui nad järgisid ühe kuu jooksul 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse soovitust.
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Muudatusettepanek 288
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 9 – lõige 4 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA ja liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Liikmesriikide järelevalveasutused 
esitavad EKJA-le kogu vajaliku teabe. 

Or. en

Muudatusettepanek 289
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse
rakendamiseks.

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni ametliku 
arvamuse rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse 

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta EKJA otsuse 
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rakendamiseks. rakendamiseks.

Or. en

Selgitus

Et tagada ELi ühtse järelevalveeeskirja rakendamisel võrdsed võimalused ja õiguskindlus, 
tuleks võimaldada EKJA-l kõrvaldada igasugune võimalik Euroopa Liidu õigusaktide 
rikkumine.

Muudatusettepanek 291
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 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta komisjoni otsuse 
rakendamiseks.

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta EKJA otsuse 
rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui liikmesriigi järelevalveasutus 
ei järgi käesoleva artikli lõikes 4 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul ja kui 
tuleb õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et liikmesriigi 
järelevalveasutus järgiks ühenduse õigust, 
et sellega säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 

välja jäetud
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finantssüsteemi nõuetekohane toimimine 
ja terviklikkus, võib EKJA, ilma et see 
piiraks asutamislepingu artikli 226 
kohaseid komisjoni volitusi, võtta juhul, 
kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantseerimisasutuste suhtes, 
vastu finantseerimisasutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, 
mida on vaja ühenduse õiguses sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis 
tahes tegevuse lõpetamist.
EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 293
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 9 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 4 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul ja kui tuleb 
õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et liikmesriigi 
järelevalveasutus järgiks ühenduse õigust, 
et sellega säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EKJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 226 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta juhul, kui artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide asjakohaseid 
nõudeid kohaldatakse vahetult 
finantseerimisasutuste suhtes, vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse

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

lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 4 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul ja kui tuleb 
õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et liikmesriigi 
järelevalveasutus järgiks ühenduse õigust, 
et sellega säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võtab EKJA, ilma et see 
piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
alusel vastu finantseerimisasutustele
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, mida 
on vaja ühenduse õiguses sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Muudatusettepanek 295
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 296
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega.

EKJA ametlik arvamus on kooskõlas lõike 
4 kohaselt komisjoni vastuvõetud otsusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 297
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 9 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastuvõetud otsusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega4.

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastuvõetud otsusega.

Or. en

Selgitus

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Muudatusettepanek 299
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 9 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui otsuse adressaat keeldub liidu õigust 
või EKJA konkreetset otsust järgimast, 
võib EKJA esitada riiklikele kohtutele 
hagi, sh ajutiste meetmete kohaldamise 
taotluse.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik esimeses lõigus kirjeldatud 
menetlusega kaasnevad õigus- või 
kohtukulud kannab EKJA nimel 
komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõike 6 alusel vastuvõetud otsuseid 
kohaldatakse vajaduse korral kõigi 
finantseerimisasutuste suhtes, kes 
tegutsevad nõuetele mittevastavas 
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jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused, tuleks juhul, kui EKJA võtab vastu teatavale 
finantseerimisasutusele adresseeritud üksikotsuse, kohaldada otsust ka kõigi teiste nii 
riigisiseste kui ka piiriüleste turuosaliste suhtes, kes kõnealuses liikmesriigis tegutsevad. 
„Järgi või selgita” põhimõtet tuleks kohaldada meetmete suhtes, mida pädev asutus on 
võtnud, et EKJA otsuseid järgida, mitte üksnes olla nendega kooskõlas.

Muudatusettepanek 302
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes meetmeid lõikes 4 sätestatud 
ametliku arvamuse või lõikes 6 sätestatud 
otsusega seotud küsimustes, peavad 
pädevad asutused kas ametlikku arvamust
või otsust järgima.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes meetmeid lõikes 4 või 6 sätestatud 
otsusega seotud küsimustes, peavad 
riiklikud järelevalveasutused otsust 
järgima.

Or. en
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Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused, tuleks juhul, kui EKJA võtab vastu teatavale 
finantseerimisasutusele adresseeritud üksikotsuse, kohaldada otsust ka kõigi teiste nii 
riigisiseste kui ka piiriüleste turuosaliste suhtes, kes kõnealuses liikmesriigis tegutsevad. 
„Järgi või selgita” põhimõtet tuleks kohaldada meetmete suhtes, mida pädev asutus on 
võtnud, et EKJA otsuseid järgida, mitte üksnes olla nendega kooskõlas.

Muudatusettepanek 304
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Lõike 6 alusel vastuvõetud otsuseid 
kohaldatakse kõigi finantseerimisasutuste 
suhtes, kes tegutsevad nõuetele 
mittevastavas jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Et tagada võrdsed võimalused, tuleks juhul, kui EKJA võtab vastu teatavale 
finantseerimisasutusele adresseeritud üksikotsuse eeskirjade järjepideva kohaldamise kohta, 
kohaldada otsust ka kõigi teiste nii riigisiseste kui ka piiriüleste turuosaliste suhtes, kes 
kõnealuses liikmesriigis tegutsevad.

Muudatusettepanek 305
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 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Oma aruandes toob EKJA välja, 
millised riiklikud ja 
finantseerimisasutused ei ole taganud 
kooskõla lõigetes 4 ja 6 sätestatud 
otsustega.
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Or. en

Muudatusettepanek 306
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10
Tegevus eriolukordades

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu omal algatusel või 
EKJA, Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel väljastada hoiatuse, 
milles tehakse teatavaks eriolukorra 
olemasolu. Kõnealune hoiatus võimaldab 
EKJA-l ilma täiendavate nõueteta võtta 
vastu lõikes 3 sätestatud üksikotsuseid.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 308
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 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu omal algatusel või 
EKJA, Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel väljastada hoiatuse, 
milles tehakse teatavaks eriolukorra 
olemasolu ja mis võimaldab EKJA-l ilma 
täiendavate nõueteta võtta vastu lõikes 3 
sätestatud üksikotsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 

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

liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib nõukogu pärast 
asjakohast konsulteerimist komisjoni, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
vajaduse korral Euroopa 
järelevalveasutustega võtta vastu otsuse, 
mis adresseeritakse EKJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 311
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 

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

nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
liidu kogu finantssüsteemi või selle osa 
stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu omal algatusel või 
EKJA, Euroopa Parlamendi või 
liikmesriigi taotlusel võtta vastu hoiatuse, 
millega kuulutab välja eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 313
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui nõukogu on hoiatuse 
väljastanud, teavitab ta sellest 
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samaaegselt Euroopa Parlamenti, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, 
komisjoni ja Euroopa järelevalveasutust.

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 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu on hoiatuse väljastanud, 
teavitab ta sellest samaaegselt Euroopa 
Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja 
EKJAd.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EKJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad liikmesriikide 
järelevalveasutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
liikmesriikide järelevalveasutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on väljastanud lõike 1 kohase 
hoiatuse või kui Euroopa Parlament, 
nõukogu või komisjon võtavad omal 
algatusel või EKJA või liikmesriigi 
taotlusel vastu otsuse, millega määratakse 
kindlaks sarnase või põhjendatud 
olukorra olemasolu, mille puhul on vaja 
liikmesriikide asutuste kooskõlastatud 
meetmeid, et tegeleda ebasoodsate 
arengutega, mis võivad tõsiselt ohustada 
finantsturgude nõuetekohast toimimist ja 
terviklikkust või ühenduse kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsust, 
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võib EKJA ilma täiendavate nõueteta teha 
üksikotsuse kooskõlas artikli 1 lõikes 2, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EKJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
liikmesriikide järelevalveasutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on seisukohal, et on vaja 
liikmesriikide asutuste kooskõlastatud 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
võtab EKJA vastu üksikotsuseid, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
niisugustele arengutele vastamiseks 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
liikmesriikide järelevalveasutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

ELi finantsteenuste ühtse turu loomiseks on vaja kooskõlastatud meetmeid, et tulla toime 
võimalikes eriolukordades, kuna ühes liikmesriigis puhkenud kriis võib kiiresti levida ka üle 
piiri. Seetõttu on vaja selgitada, et EKJA võimalus teha riiklike asutuste suhtes vahetult 
kohaldatavaid otsuseid, kuulub EKJA kui riiklike meetmete lihtsustaja ja kooskõlastaja rolli 
hulka.
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Muudatusettepanek 317
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 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EKJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad liikmesriikide 
järelevalveasutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
liikmesriikide järelevalveasutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EKJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad liikmesriikide 
järelevalveasutused kooskõlas käesoleva 
määruse ja artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 318
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 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EKJA teha
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad
liikmesriikide järelevalveasutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi

2. Kui vastavalt lõikele 1 tehakse 
teatavaks eriolukorra olemasolu, teeb
EKJA üksikotsuse, mis on vajalik selleks, 
et liikmesriikide järelevalveasutused 
võtaksid kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
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või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
liikmesriikide järelevalveasutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EKJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
liikmesriikide järelevalveasutused
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. Kui vastavalt lõikele 1 tehakse 
teatavaks eriolukorra olemasolu, võib 
EKJA teha liikmesriikide pädevatele 
asutustele adresseeritud otsuse, mille 
kohaselt võtavad kõnealused asutused
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EKJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 

2. Kui vastavalt lõikele 1 tehakse 
teatavaks eriolukorra olemasolu, võib 
EKJA teha liikmesriikide 
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liikmesriikide järelevalveasutused
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja liikmesriikide 
järelevalveasutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

järelevalveasutustele adresseeritud otsuse, 
mille kohaselt võtavad kõnealused 
asutused kooskõlas artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda riskidega, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
tagades, et finantseerimisasutused ja 
liikmesriikide järelevalveasutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ebasoodsate arengute korral, mis 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, edendab EKJA aktiivselt ja 
vajaduse korral kooskõlastab 
liikmesriikide asjaomaste ja pädevate 
järelevalveasutuste võetud mis tahes 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ebasoodsate arengute korral, mis 
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võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, edendab EKJA aktiivselt ja 
vajaduse korral kooskõlastab 
liikmesriikide asjaomaste ja pädevate 
asutuste võetud mis tahes meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Nõukogu vaatab lõikes 1 sätestatud 
otsuse läbi sobivate ajavahemike järel 
ning igal juhul vähemalt üks kord kuus ja 
teeb esimesel võimalusel teatavaks 
eriolukorra lõppemise.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Kay Swinburne

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Nõukogu vaatab lõikes 1 sätestatud 
otsuse läbi sobivate ajavahemike järel 
ning igal juhul vähemalt üks kord kuus ja 
teeb esimesel võimalusel teatavaks 
eriolukorra lõppemise.

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja arvatud

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse võimalus võtta vastu 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult kohaldatavaid meetmeid võib viia selleni, et 
kõnealustel asutustel tuleb tegeleda riikliku igapäevase järelevalveasutuse ja EKJA vaheliste 
lojaalsusega seotud konfliktidega. Õigusliku ebakindluse vältimiseks tuleks kõik meetmed 
suunata ettevõtetele läbi riikliku järelevalveasutuse. 

Muudatusettepanek 326
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul, võib 

välja jäetud
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EKJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi, 
võtta juhul, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide asjakohaseid nõudeid 
kohaldatakse vahetult 
finantseerimisasutuste suhtes, vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse võimalus võtta vastu 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult kohaldatavaid meetmeid võib viia selleni, et
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kõnealustel asutustel tuleb tegeleda riikliku igapäevase järelevalveasutuse ja EKJA vaheliste 
lojaalsusega seotud konfliktidega. Õigusliku ebakindluse vältimiseks tuleks kõik meetmed 
suunata ettevõtetele läbi riikliku järelevalveasutuse. 

Muudatusettepanek 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul, võtab EKJA, ilma et 
see piiraks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni 
volitusi, vastavalt artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidele vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Or. en

Selgitus

ELi ühtse turu stabiilsuse nimel ei tohiks piirata eriolukordades finantseerimisasutuste suhtes 
vahetult kohaldatavate üksikotsuste kohaldamisala.

Muudatusettepanek 329
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 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

järgi käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 
otsust kõnealuses lõikes kindlaks määratud 
ajavahemiku jooksul, võtab EKJA, ilma et 
see piiraks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni 
volitusi, vastavalt artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidele vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 330
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 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi EKJA otsust, võtab EKJA, ilma et see 
piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
vastavalt artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidele vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 331
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 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui otsuse adressaat keeldub liidu 
õigust või EKJA konkreetset otsust 
järgimast, võib EKJA esitada riiklikele 
kohtutele hagi, sh ajutiste meetmete 
kohaldamise taotlused.

Or. en

Selgitus

Et tugevdada EKJA volitusi kooskõlas Giegoldi raportiga.

Muudatusettepanek 332
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mis tahes meetmed, mida liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab seoses lõigete 2 või 
3 kohase otsuse asjaoludega, on kooskõlas 
kõnealuste otsustega. Mittevastavust 
peavad pädevad asutused Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule ja EKJA-
le kirjalikult nõuetekohaselt põhjendama.

Or. en

Selgitus

„Järgi või selgita” põhimõte tagaks pädevatele riiklikele asutustele stiimuli olla kooskõlas 
Euroopa järelevalveasutuste otsustega võimalikes eriolukordades toimetulemise kohta.

Muudatusettepanek 334
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon vaatab kõnealuse otsuse 
regulaarselt üle ja teeb seda igal juhul 
Euroopa järelevalveasutuse, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu või 
nõukogu taotlusel.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et eriolukorra olemasolu kindlakstegemise algatus peaks kuuluma ka 
Euroopa järelevalveasutuste pädevusse. 
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Muudatusettepanek 335
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 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu vaatab lõikes 1 osutatud otsuse 
läbi omal algatusel või EKJA, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
taotlusel.

Or. en

Selgitus

Et anda EKJA-le, nõukogule, Euroopa Parlamendile või komisjonile õigus taotleda 
eriolukorra väljakuulutamise otsuse läbivaatamist.

Muudatusettepanek 336
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 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu vaatab lõikes 1 osutatud otsuse 
läbi regulaarselt ja teeb seda igal juhul 
Euroopa Parlamendi või EKJA taotlusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on võtnud vastu lõike 1 kohase 
otsuse, vaatab ta otsuse läbi regulaarselt 
ja teeb seda igal juhul EKJA, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
taotlusel ning kuulutab vajaduse korral 
eriolukorra lõppenuks.

Or. en

Selgitus

Artiklis 10 osutatud eriolukorda tuleks põhjalikult kontrollida. Lisaks peaks Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu olema võimeline eriolukord lõppenuks kuulutada. 

Muudatusettepanek 338
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 10 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Oma aruandes toob EKJA välja 
lõigete 3 ja 4 kohaselt liikmesriikide 
asutustele ja finantseerimisasutustele 
adresseeritud üksikotsused.

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kui eriolukord nõuab kohest meedet 
enne, kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on oma otsuse teinud, võib 
EKJA võtta vastu otsuseid, mis on 
finantseerimisasutuste suhtes üldiselt ja 
vahetult kohaldatavad. Niisugustest 
erakorralistest meetmetest teavitatakse 
kohe Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu. Kui Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ei kinnita eriolukorra 
olemasolu 15 päeva jooksul alates teate 
saamisest, muutuvad meetmed kehtetuks.

Or. en

Selgitus

On juhtumeid, mil meetmed tuleb võtta väga kiiresti ja on keeruline oodata Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu täieliku otsustamismenetluse lõpuleviimist. Seetõttu oleks 
kasulik lubada Euroopa järelevalveasutustel teha erakorralisi otsuseid, tingimusel et nendest 
teavitatakse viivitamata Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, et need ei kehti kauem kui 
kaks nädalat või kuni Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kinnitanud eriolukorra 
staatust. 

Muudatusettepanek 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides täpsustatud 
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õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

valdkondades, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras. 

Or. en

Muudatusettepanek 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras. Esimene lause ei 
kehti juhul, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides on lõpliku otsuse tegemise 
õigus antud konsolideerimisgrupi 
järelevalvajale. 

Or. de

Selgitus

Solventsus II direktiivis nähakse ette konsolideerimisgrupi järelevalvaja tugevdamine. Muu 
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hulgas antakse talle lõpliku otsuse tegemise õigus konsolideerimisgrupi sisese mudeli 
heakskiitmise üle, kui kolleegiumis ei jõuta kokkuleppele. Konsolideerimisgrupi järelevalvaja 
vastutab järelevalve eest konsolideerimisgrupi tasandil. Sellist selget vastutuse määramist ei 
tohi õõnestada mehhanism, mille kohaselt tohivad rahulolematud liikmesriigi 
järelevalveasutused kaasata EKJA, et kuulda ka teistsugust otsust. 

Muudatusettepanek 342
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist ning lõplikku vastutust ei 
määrata grupi järelevalvajale, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, võib EKJA, 
ilma et see piiraks artiklis 9 sätestatud 
volitusi, omal algatusel või ühe või mitme 
asjaomase liikmesriigi järelevalveasutuse 
taotlusel asuda juhtpositsioonile ja aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Kui valdkondlike õigusaktidega määratakse lõplik vastutus grupi järelevalvajale, nt 
Solventsus II direktiiviga, on oluline selgitada, et see on olulisem kui Euroopa 
järelevalveasutuse volitused. Vastasel juhul tekiksid arusaamatused seoses valdkondlike 
õigusaktide ülimuslikkuse ja Euroopa järelevalveasutuse volitustega, mis tulenevad 
lõppkokkuvõttes valdkondlikest õigusaktidest.
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Muudatusettepanek 343
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides täpsustatud 
juhtudel, võib EKJA, ilma et see piiraks 
artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või mitme 
asjaomase liikmesriigi järelevalveasutuse
taotlusel aidata järelevalveasutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist ning lõplikku vastutust ei 
määrata grupi järelevalvajale, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, võib EKJA, 
ilma et see piiraks artiklis 9 sätestatud 
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järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

volitusi, ühe või mitme asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse taotlusel 
aidata järelevalveasutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras. 

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa järelevalveasutused võtaksid finantseerimisasustuste suhtes vahetult 
kohaldatavaid meetmeid, võivad kõnealused asutused sattuda riikliku igapäevase 
järelevalvaja ja Euroopa järelevalveasutuste vahelisse lojaalsusega seotud konflikti. See võib 
sundida ettevõtteid püüdma kohaldada konfliktseid/ebaühtlasi otsuseid. Õigusliku ebakindluse 
vältimiseks tuleks kõik meetmed suunata ettevõtetele läbi riikliku järelevalveasutuse.

Muudatusettepanek 345
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 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse taotlusel 
asuda juhtpositsioonile ja aidata
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõigetes 2–4 osutatud korras.

Or. en
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Muudatusettepanek 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
ole nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
ole nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist ja mis ei jäta lõplikku 
vastutust rühma järelevalvajale, või 
selliste meetmete võtmatajätmisega, võib 
EKJA, ilma et see piiraks artiklis 9 
sätestatud volitusi, ühe või mitme 
asjaomase liikmesriigi järelevalveasutuse 
taotlusel aidata järelevalveasutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. it

Selgitus

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Muudatusettepanek 347
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 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, omal 
algatusel või ühe või mitme asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse taotlusel 
asuda juhtpositsioonile ja aidata
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõigetes 2–4 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
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piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, 
vähemalt ühe kolmandiku 
koostöökohustusega liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras. 

Or. de

Selgitus

2009. aastal vastu võetud Solventsus II direktiivis nähakse ette, et teemaga väga hästi kursis 
oleva konsolideerimisgrupi järelevalvaja positsiooni tuleb tugevdada. Konsolideerimisgrupi 
järelevalvaja vastutab järelevalve eest konsolideerimisgrupi tasandil. Sellist selget vastutuse 
määramist ei tohi õõnestada mehhanism, mille kohaselt tohivad rahulolematud liikmesriigi 
järelevalveasutused kaasata EKJA, et kuulda siiski teistsugust otsust. 

Muudatusettepanek 349
Gianni Pittella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist, või selliste meetmete 
võtmatajätmisega, võib EKJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase liikmesriigi 
järelevalveasutuse taotlusel aidata 
järelevalveasutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõus selliste meetmete menetluse või 
sisuga, mida teine liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste vahelist 
koostööd, koordineerimist või ühisotsuste 
vastuvõtmist ja mis ei jäta lõplikku 
vastutust rühma kontrollijale, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, võib EKJA, 
ilma et see piiraks artiklis 9 sätestatud 
volitusi, ühe või mitme asjaomase 
liikmesriigi järelevalveasutuse taotlusel 
aidata järelevalveasutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. it
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Muudatusettepanek 350
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 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele, 
teeb EKJA artikli 29 lõike 1 teise lõigu 
kohase otsuse, et lahendada vastuseis ja 
nõuda kõnealustelt asutustelt küsimuse 
lahendamist kooskõlas liidu õigusega, nii 
et sellel oleks siduv mõju asjaomastele 
pädevatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased liikmesriikide 
järelevalveasutused jõudnud kokkuleppele, 
võib EKJA teha otsuse, mille kohaselt 
peavad kõnealused asutused võtma 
teatavaid meetmeid või loobuma meetmete 
võtmisest, et lahendada küsimus nii, et 
sellel oleks siduv mõju asjaomastele 
pädevatele asutustele ning tagataks 
kooskõla liidu õigusega.

Or. en

Selgitus

Et tagada tõhus ja tulemuslik järelevalve ja õiguslik ebakindlus ning edendada 
järelevalveasutuste vahelist usaldust, peaksid EKJA otsused vastuolude lahendamise kohta 
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olema adressaadi/adressaatide suhtes siduvad. ELi õiguslik raamistik ei võimalda EKJA-le 
otsustusõigust anda. EKJA volitused vastuseisu lahendamisel järelevalve küsimustes ei saa 
seega olla kooskõlas ühenduse õigusega. Pigem peaks kõnealuste vastuseisu lahendamise 
volituste eesmärk olema kooskõla tagamine ELi õigusega. 

Muudatusettepanek 352
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 353
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi EKJA vastu võetud otsust ja seetõttu 
ei suuda tagada, et finantseerimisasutus 
täidaks artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega tema suhtes vahetult 
kohaldatavaid nõudeid, võib EKJA, ilma 
et see piiraks asutamislepingu artikli 226 
kohaseid komisjoni volitusi, võtta vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 

välja jäetud
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sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 354
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 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei 
järgi EKJA vastu võetud otsust ja seetõttu 
ei suuda tagada, et finantseerimisasutus 
täidaks artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega tema suhtes vahetult 
kohaldatavaid nõudeid, võtab EKJA, ilma 
et see piiraks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni 
volitusi, vastu finantseerimisasutustele 
adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, mida 
on vaja ühenduse õigusest tulenevate 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 355
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 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EKJA aitab edendada ja kontrollida 
järelevalvekolleegiumide tõhusat, 
tulemuslikku ja järjepidevat toimimist ning 
liidu õiguse ühtset kohaldamist kõigis 
kolleegiumides.
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Or. en

Muudatusettepanek 356
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks määrab EKJA koostöös 
kõnealustes kolleegiumides tegutsevate 
järelevalveasutustega kindlaks
liikmesriikide järelevalveasutustelt saadava 
kogu asjakohase teabe ja vajaduse korral 
kogub seda neilt.

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks aitab EKJA kõnealustes 
kolleegiumides tegutsevaid 
järelevalveasutusi liikmesriikide 
järelevalveasutustelt saadava kogu 
asjakohase teabe kindlakstegemisel ja 
vajaduse korral kogumisel. EKJA võtab 
täielikult arvesse liikmesriikide pädevate 
asutuste ja kolmandate riikide 
järelevalveasutuste vahelisi kokkuleppeid 
ning rahvusvaheliste kolleegiumide 
peamisi kriisiohjeldusrühmi, kellel on 
teabele täielik juurdepääs. EKJA peab 
olema kriisiohjeldusrühmade liige.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et teha selline teave 
kättesaadavaks järelevalvekolleegiumides 
osalevatele järelevalveasutustele, loob 
EKJA kesksüsteemi ja haldab seda.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 358
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 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EKJA võib väljastada artiklite 7 ja 8 
alusel vastuvõetud tehnilisi standardeid, 
suuniseid ja soovitusi, et ühtlustada 
järelevalve toimimist ja 
järelevalvekolleegiumide vastuvõetud 
parimaid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguslikult siduv vahendajaroll peaks 
võimaldama uutel asutustel lahendada 
riiklike pädevate asutuste vahelisi vaidlusi 
vastavalt artiklis 11 sätestatud 
menetlusele.

Or. en

Selgitus

EKJA-l peaks olema võimalik lahendada järelevalvajate vahelisi (käimasolevaid) vaidlusi 
artiklis 11 sätestatud menetluse alusel.
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Muudatusettepanek 360
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 12 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Õiguslikult siduv vahendajaroll peaks 
võimaldama uutel asutustel lahendada 
riiklike järelevalveasutuste vahelisi 
vaidlusi vastavalt artiklis 11 sätestatud 
menetlusele. Kui piiriülese asutuse 
järelevalvajate vahel ei saavutata 
kokkulepet, peaks EKJA-l olema volitused 
võtta vastu järelevalvealaseid otsuseid, 
mis on asjaomase asutuse suhtes vahetult 
kohaldatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liidu mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
Liikmesriikide asutused teostavad liidu 
mõõtmega finantseerimisasutuste üle 
usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet.
EKJA töötab koostöös Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja pädevate 
asutustega välja oluliste asutuste 
teabeankeedi, et tagada nende süsteemsete 
riskide hea haldamine.
Euroopa hoiustajate aitamiseks lihtsustab 
EKJA kogu liidus kasutatavate hoiuste 
tagamise skeemide kooskõlastamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
EKJA areng

EKJA areneb kooskõlas liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil tunnustatud 
parimatele tavadega. Üheks niisuguseks 
lähenemisviisiks võiks olla EKJA poolse 
otsese järelevalve uue tasandi loomine. Et 
vältida rahvusvahelisi moonutusi ja 
tugevdada Euroopa finantsjärelevalve 
süsteemi, tuleks otsese järelevalve 
kehtestamist hoolikalt hinnata ja kaaluda, 
et anda lisandväärtust suurte 
finantseerimisasutuste järelevalvele, 
kellest paljud on ülemaailmsed ja 
tegutsevad liidus. See kehtib ennekõike 
nende suurte finantseerimisasutuste 
suhtes, kelle hulgimüügipangandus ja 
muu tegevus võib tekitada siseturul 
süsteemseid riske, ning rahvusvahelisel 
tasandil määratletud ja tuvastatud 
süsteemsete finantseerimisasutuste suhtes. 
Kõnealust küsimust vaadeldakse lähemalt 
käesoleva määruse esimesel 
läbivaatamisel, nagu on sätestatud artiklis 
66 ja mis peaks toimuma hiljemalt kolm 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 363
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 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liidu mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. Liikmesriikide asutused teostavad liidu 
mõõtmega finantseerimisasutuste üle 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet, tegutsedes EKJA agendina ja 
järgides tema suuniseid, et tagada kogu 
liidus samade järelevalve eeskirjade 
kohaldamine. 
2. EKJA esitab oma järelevalve eeskirjade 
kavandi samal ajal nii komisjonile, 
Euroopa Parlamendile kui ka nõukogule. 
Komisjon toetab järelevalve eeskirjade 
kavandit artiklis 7 või 8 sätestatud 
menetluse kohaselt.
3. Järelevalvenõukogu artikli 29 lõikes 1 
sätestatud menetluse alusel võetud otsuses 
tehakse kindlaks olulised liidu mõõtmega 
kindlustusasutused. Niisuguste 
finantseerimisasutuste 
valikukriteeriumides võetakse arvesse 
finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu, 
Rahvusvahelise Valuutafondi ja 
Rahvusvaheliste Arvelduste Panga loodud 
kriteeriume.
4. EKJA töötab koostöös Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga välja 
oluliste kindlustusasutuste teabeankeedi, 
et tagada nende süsteemsete riskide hea 
haldamine. 
5. Et tagada liidu mõõtmega 
kindlustusasutuste kaasvastutus, kaitsta 
liidu kindlustusvõtjate ja soodustatud 
isikute huve ning vähendada 
maksumaksjate süsteemse finantskriisiga 
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kaasnevaid kulusid, tuleb luua Euroopa 
kindlustustagatise skeem (edaspidi 
„skeem”). Skeem mängib rolli ka 
raskustes olevate liidu 
finantseerimisasutuste aitamisel, kui 
niisugused raskused võivad seada ohtu 
liidu ühtse finantsturu finantsstabiilsuse. 
Skeemi rahastatakse kõnealuste asutuste 
maksete kaudu. Need maksed asendavad 
sarnase iseloomuga riiklikesse 
kindlustustagatise skeemidesse tehtavaid 
makseid. 
6. Kui kindlustusandjate maksetest 
kogunenud vahenditest kriisi 
lahendamiseks ei piisa, võib skeemi 
vahendeid suurendada võlakirjade 
emiteerimise abil. Liikmesriigid võivad 
eriolukorras lihtsustada skeemi kaudu 
võlakirjade emiteerimist tagatiste abil ja 
kehtestades tasu, mis peegeldab 
asjakohaselt eeldatavat riski. Niisuguseid 
tagatisi jagavad liikmesriigid vastavalt 
lõikes 7 sätestatud kriteeriumidele.
7. Kui äärmuslikus eriolukorras ja 
süsteemse kriisi kontekstis üks või mitu 
finantseerimisasutust ebaõnnestub ning 
olemasolevatest vahenditest ei piisa, 
tegelevad asjaomased liikmesriigid selle 
probleemiga vastavalt nõuetekohaselt 
muudetud vastastikuse mõistmise 
memorandumis sätestatud põhimõtetele. 
8. Skeemis osalevate 
finantseerimisasutuste liikmesus asendab 
olemasolevate riiklike kindlustustagatise 
skeemide liikmesust. Skeemi haldab 
Euroopa (kindlustus- ja 
tööandjapensionide) järelevalveasutuse 
määratud juhatus, kes on ametis viis 
aastat. Juhatuse liikmed valitakse riiklike 
asutuste personali hulgast. Skeemiga 
luuakse ka nõuandekogu, mis koosneb 
skeemis osalevatest kindlustusasutustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 364
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 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Liidu mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. Liidus tegutsevate liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste järelevalve puhul 
tegutseb EKJA juhtiva pädeva asutusena. 
EKJA tegutseb läbi riiklike pädevate 
asutuste, kes tegutsevad volitatud 
asutusena. 
2. Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 7 
a ja 7 d vastu delegeeritud õigusaktid, et 
määrata kindlaks liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste omadused. 
Kõnealused õigusaktid võetakse vastu 
otsuse vormis ning need sisaldavad nende 
asutuste loetelu, keda peetakse liidus 
tegutsevateks liidu mõõtmega 
finantseerimisasutusteks. 
3. Niisuguste finantseerimisasutuste 
kindlakstegemise kriteeriumide puhul 
võetakse arvesse vähemalt järgmist: 
nende liikmesriikide turuosa, kus 
finantseerimisasutus tegutseb, koguvarad, 
liidu koguvarade turuosa ja ELi või ELi 
väline lõplik omandiline kuuluvus.
Juhul kui niisugune finantseerimisasutus 
hõlmab eri sektoreid, otsustab Euroopa 
järelevalveasutus (ühiskomitee), milline 
EKJA osa tegutseb juhtiva pädeva 
asutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 



PE439.921v02-00 60/70 AM\811328ET.doc

ET

Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Piiriüleste finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. Et tagada liidu mõõtmega 
finantseerimisasutuste kaasvastutus, 
kaitsta Euroopa hoiustajate huve ja 
vähendada maksumaksjate süsteemse 
finantskriisiga kaasnevaid kulusid, tuleb 
luua Euroopa finantskaitse fond (edaspidi 
„fond”). Fond mängib rolli ka raskustes 
olevate liidu finantseerimisasutuste 
aitamisel, kui niisugused raskused võivad 
seada ohtu liidu ühtse finantsturu 
finantsstabiilsuse. Fondi rahastatakse 
kõnealuste asutuste maksete kaudu. 
Maksed võivad asendada sarnastesse 
riiklikesse fondidesse tehtavaid makseid.
2. Kui turuosaliste maksetest kogunenud 
vahenditest kriisi lahendamiseks ei piisa, 
võib fondi vahendeid suurendada 
võlakirjade emiteerimise abil. 
Liikmesriigid võivad eriolukorras 
lihtsustada fondi kaudu võlakirjade 
emiteerimist tagatiste abil ja kehtestades 
tasu, mis peegeldab asjakohaselt 
eeldatavat riski. Niisuguseid tagatisi 
jagavad liikmesriigid vastavalt lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidele.
3. Kui äärmuslikus eriolukorras ja 
süsteemse kriisi kontekstis üks või mitu 
finantseerimisasutust ebaõnnestub ning 
olemasolevatest vahenditest ei piisa, 
tegelevad asjaomased liikmesriigid selle 
probleemiga vastavalt järgmistele 
kriteeriumidele: kriisi majanduslik mõju 
asjaomastele liikmesriikidele ning 
mõjutatud finantseerimisasutuste hoiused, 
varad, kõnealuse sissetuleku jaotamine.
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4. Fondis osalevate finantseerimisasutuste 
liikmesus asendab olemasolevate riiklike 
skeemide liikmesust. Fondi haldab 
Euroopa (väärtpaberituru) 
järelevalveasutuse määratud juhatus, kes 
on ametis viis aastat. Juhatuse liikmed 
valitakse riiklike asutuste personali
hulgast. Fondiga luuakse ka 
nõuandekogu, mis koosneb fondis 
osalevatest finantseerimisasutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide järelevalveasutused 
võivad kahepoolse kokkuleppe alusel
delegeerida ülesandeid ja kohustusi teistele 
liikmesriikide järelevalveasutustele. 

1. Liikmesriigid võimaldavad pädevatel 
asutustel delegeerida ülesandeid ja 
kohustusi teistele liikmesriikide 
järelevalveasutustele kahepoolse 
kokkuleppe alusel ja vastavalt käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustele. 
Liikmesriigid võivad sätestada konkreetse 
koostöökorra, mis tuleb heaks kiita, enne 
kui pädevad asutused seda rakendama 
hakkavad, ning võivad piirata 
delegeerimise ulatust niisugusel määral, 
mis on vajalik piiriüleste 
finantseerimisasutuste ja kontsernide 
tõhusaks järelevalveks.

Or. en
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Muudatusettepanek 367
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide järelevalveasutused
võivad kahepoolse kokkuleppe alusel 
delegeerida ülesandeid ja kohustusi teistele 
liikmesriikide järelevalveasutustele. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 368
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel, määratledes 
ülesanded ja kohustused, mida saab 
delegeerida või ühiselt täita, ning 
edendades parimaid tavasid. 

2. EKJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel, määratledes 
ülesanded ja kohustused, mida saab 
delegeerida või ühiselt täita, ning 
edendades parimaid tavasid ja valmistades 
ette asjakohaseid mitmepoolseid 
raamistikke. 

Or. en

Muudatusettepanek 369
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EKJA lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel, määratledes 

2. EKJA ergutab ja lihtsustab ülesannete ja 
kohustuste delegeerimist liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel, määratledes 
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ülesanded ja kohustused, mida saab 
delegeerida või ühiselt täita, ning 
edendades parimaid tavasid. 

ülesanded ja kohustused, mida saab 
delegeerida või ühiselt täita, ning 
edendades parimaid tavasid. 

Or. en

Muudatusettepanek 370
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ülesannete delegeerimise tulemusena 
jaotatakse artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides sätestatud pädevused ümber. 
Volitatud asutuse jurisdiktsioonis 
kohaldatav õigus reguleerib delegeeritud 
ülesannete menetlemist, jõustamist ja 
haldamist ning õiguslikku läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Muudatusettepanek 371
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA avaldab kõik liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel sõlmitud 
delegeerimiskokkulepped asjakohaste 
vahendite abil, et tagada kõigi asjaomaste 
isikute nõuetekohane teavitamine. 

EKJA avaldab kõik liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel sõlmitud 
delegeerimiskokkulepped asjakohaste 
vahendite abil, et tagada kõigi asjaomaste 
isikute nõuetekohane teavitamine.
Kõnealustes kokkulepetes viidatakse 
kaasatud pädevate asutuste vastavatele 
vastutusaladele.

Or. en

Muudatusettepanek 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ei sõlmita ühtegi kahepoolset 
kokkulepet, mis käsitleb ülesannete 
delegeerimist asutustele, mis 
määratletakse artikli 12 a alusel kui 
olulised piiriülesed 
finantseerimisasutused.

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) julgustada looma parimaid tavasid, 
sh tõhusat ja konstruktiivset dialoogi 
riiklike asutuste ja asjaomaste 
sidusrühmade, k.a tarbijate ja sektori 
töötajaid esindavate ametiühingute kui 
ühise järelevalvekultuuri moodustajate 
vahel;

Or. en

Selgitus

Riigi tasandi järelevalveasutused võivad saada palju kasu asjaomaste sidusrühmade, nt 
töötajate ja tarbijate kaasamistest oma töösse. Sektori töötajad võivad jagada olulist teavet 
ettevõtete äritavade kohta – palkade maksmise struktuur, stiimulite süsteemid, oskused, 
töötingimused – ja kõnealuste tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.

Muudatusettepanek 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) tagada, et asutused võtaksid arvesse 
töötajate teavet ettevõtete äritavade kohta 
seoses palkade maksmise struktuuride, 
stiimulite, oskuste ja töötingimustega;

Or. en

Selgitus

Riigi tasandi järelevalveasutused võivad saada palju kasu asjaomaste sidusrühmade, nt 
töötajate ja tarbijate kaasamistest oma töösse. Sektori töötajad võivad jagada olulist teavet 
ettevõtete äritavade kohta – palkade maksmise struktuur, stiimulite süsteemid, oskused, 
töötingimused – ja kõnealuste tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.
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Muudatusettepanek 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Riigi tasandi järelevalveasutused võivad saada palju kasu asjaomaste sidusrühmade, nt 
töötajate ja tarbijate kaasamistest oma töösse. Sektori töötajad võivad jagada olulist teavet 
ettevõtete äritavade kohta – palkade maksmise struktuur, stiimulite süsteemid, oskused, 
töötingimused – ja kõnealuste tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.

Muudatusettepanek 376
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) aidata nõustada asjakohaseid liidu ja 
rahvusvahelisi organeid, et lihtsustada 
kõrgekvaliteediliste ja ühtsete 
järelevalvestandardite, sealhulgas 
aruandlus- ja raamatupidamisstandardite 
väljatöötamist;

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutus peaks nõustama Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
koostajaid, kui osutub vajalikuks rahvusvaheliste standardite ühtlustamine, kuid ei peaks ise 
uusi standardeid välja töötama, kui kõnealune ülesanne on juba määratud Euroopa või 
rahvusvahelisele organile.
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Muudatusettepanek 377
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 378
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA koostab korrapäraselt 
vastastikuseid eksperdihinnanguid 
liikmesriikide järelevalveasutuste mõne 
toimingu või kogu tegevuse kohta, et 
suurendada järelevalvetulemuste sidusust. 
Selleks töötab EKJA välja meetodid, mille 
kohaselt asjaomaseid asutusi objektiivselt 
hinnata ja võrrelda.

1. EKJA korraldab ja koostab 
korrapäraselt vastastikuseid 
eksperdihinnanguid liikmesriikide 
järelevalveasutuste mõne toimingu või 
kogu tegevuse kohta, et suurendada 
järelevalvetulemuste sidusust. Selleks 
töötab EKJA välja meetodid, mille 
kohaselt asjaomaseid asutusi objektiivselt
hinnata ja võrrelda.

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) liikmesriigi järelevalveasutuse vahendite 
ja juhtimise korra vastavus nõuetele, 
eelkõige seoses artikli 1 lõikes 2 osutatud 
standardite ja õigusaktide tõhusa 
kohaldamisega ja suutlikkusega võtta 
arvesse turusuundumusi;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EKJA esitada asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele soovitusi.

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EKJA esitada asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele artikli 8 kohaseid 
suuniseid ja soovitusi või võtta vastu 
pädevatele asutustele suunatud otsuse või 
artiklite 7 – 7 d kohaste tehniliste 
standardite kavandi.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EKJA esitada asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele soovitusi.

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EKJA esitada asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele soovitusi või võtta 
muid asjakohaseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EKJA teeb vastastikuste 
eksperdihinnangute tulemused ja 
kõnealustes eksperdihinnangutes 
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kindlakstehtud parimad tavad üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse edendamiseks tuleks vastastikuste eksperdihinnangute tulemused ja kõnealustes 
eksperdihinnangutes kindlakstehtud parimad tavad üldsusele kättesaadavaks teha.


