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Muudatusettepanek 412
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui pädev asutus ei ole kohaldanud 
õiguslikult siduvaid õigusakte ega artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte või on 
kohaldanud neid viisil, mis on vastuolus 
liidu õigusega, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib EPJA 
rakendada käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 
6 sätestatud volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse eeskirjade järjepidev 
rakendamine

Euroopa Liidu õigusaktide rikkumine

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

Kui pädev asutus ei ole nõuetekohaselt, 
viisil, mis on vastuolus Euroopa Liidu 
õigusega, kohaldanud artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantseerimisasutus täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EPJA rakendada käesoleva 
artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui pädev asutus ei ole nõuetekohaselt 
kohaldanud artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusakte, kaasa arvatud artikkel 7ga 
vastavuses vastuvõetud tehnilised 
standardid, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib EPJA 
rakendada käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 
6 sätestatud volitusi.

Or. en

Selgitus

Tagamaks järjepidevat tehniliste standardite kohaldamast, peaks EPJA-le võimaldatama iga 
võimaliku rakendusliku vastuolu uurimist.

Muudatusettepanek 415
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



AM\812976ET.doc 5/73 PE440.017v02-00

ET

Muudatusettepanek 416
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EPJA võib Euroopa Parlamendi, 
nõukogu, komisjoni või pangandussektori
sidusrühmade kogu ühe või mitme pädeva 
asutuse taotlusel või omal algatusel pärast 
asjaomase pädeva asutuse teavitamist 
uurida liidu õiguse võimalikku ebaõiget 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Turuosalised saavad kergesti kontrollida, kuidas ELi määrust liikmesriikides rakendati, seega 
peaks pangandussektori sidusrühmade kogul olema võimalus esitada taotlusi seoses õiguse 
rakendamisega. Institutsionaalse tasakaalu säilitamiseks peaks olema võimalik alustada 
uurimisi ka Euroopa Parlamendi või nõukogu poolse taotlusega.

Muudatusettepanek 417
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 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EPJA võib Euroopa Parlamendi, 
nõukogu, komisjoni või pangandussektori
sidusrühmade kogu ühe või mitme pädeva 
asutuse taotlusel või omal algatusel pärast 
asjaomase pädeva asutuse teavitamist 
uurida liidu õiguse võimalikku ebaõiget 
kohaldamist.

Or. en
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Selgitus

Algteksti vea parandus.

</Amend>

Muudatusettepanek 418
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. EPJA võib Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ühe või mitme 
pädeva asutuse taotlusel või omal algatusel 
pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida liidu õiguse võimalikku 
ebaõiget kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus ei ole taganud 
ühenduse õiguse järgimist kahekümne 
tööpäeva jooksul alates EPJA soovituse 
kättesaamisest, võib komisjon EPJA 
esitatud teabe alusel või omal algatusel 
välja anda ametliku arvamuse, mille 
kohaselt nõutakse pädevalt asutuselt 
Euroopa Liidu õiguse järgimiseks vajalike 
meetmete võtmist. Komisjoni ametlik 
arvamus võtab arvesse EPJA soovitusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus ei ole taganud 
Euroopa Liidu õiguse järgimist kümne 
tööpäeva jooksul alates EPJA soovituse 
kättesaamisest, teeb EPJA otsuse, millega 
määrab õige EPJA poolt uuritava 
õigusnormi kohaldamisviisi.

Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
eeskirjade kogumi rakendamisel. Lisaks sellele väldiksid kavandatavad muudatused komisjoni 
ebavajalikku sekkumist, sest lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud protseduuri, mis võimaldab riiklikel 
asutustel mittevastavused kõrvaldada, järgides ühe kuu jooksul EPJA soovitust, ei muudeta.

</Amend>

Muudatusettepanek 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus ole taganud ühenduse 
õiguse järgimist kümne tööpäeva jooksul 
alates EPJA soovituse kättesaamisest, teeb 
EPJA otsuse, millega määrab õige EPJA 
poolt uuritava õigusnormi 
kohaldamisviisi.

Or. en
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Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
järelevalve eeskirjade kogumi rakendamisel. Lisaks sellele väldiksid kavandatavad 
muudatused komisjoni ebavajalikku sekkumist, sest lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud protseduuri, 
mis võimaldab riiklikel asutustel mittevastavused kõrvaldada, järgides ühe kuu jooksul EPJA 
soovitust, ei muudeta.

Muudatusettepanek 422
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Järelevalveasutus peaks suhtlema otse oma valdkonnas pädeva riikliku asutusega.

Muudatusettepanek 423
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA teeb sellise otsuse hiljemalt ühe kuu 
jooksul alates soovituse vastuvõtmisest.
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Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
järelevalve eeskirjade kogumi rakendamisel. Lisaks sellele väldiksid kavandatavad 
muudatused komisjoni ebavajalikku sekkumist, sest lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud protseduuri, 
mis võimaldab riiklikel asutustel mittevastavused kõrvaldada, järgides ühe kuu jooksul EPJA 
soovitust, ei muudeta.

Muudatusettepanek 424
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon annab välja sellise ametliku 
arvamuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates 
soovituse vastuvõtmisest. Komisjon võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada ühe 
kuu võrra. 

Or. en

Muudatusettepanek 425
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EPJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
järelevalve eeskirjade kogumi rakendamisel. Lisaks sellele väldiksid kavandatavad 
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muudatused komisjoni ebavajalikku sekkumist, sest lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud protseduuri, 
mis võimaldab riiklikel asutustel mittevastavused kõrvaldada, järgides ühe kuu jooksul EPJA 
soovitust, ei muudeta.

Muudatusettepanek 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Pädevad asutused esitavad EPJA-le kogu 
vajaliku teabe.

Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
järelevalve eeskirjade kogumi rakendamisel. Lisaks sellele väldiksid kavandatavad 
muudatused komisjoni ebavajalikku sekkumist, sest lõigetes 1, 2 ja 3 kirjeldatud protseduuri, 
mis võimaldab riiklikel asutustel mittevastavused kõrvaldada, järgides ühe kuu jooksul EPJA 
soovitust, ei muudeta.

Muudatusettepanek 427
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Pädevad asutused esitavad EPJA-le kogu 
vajaliku teabe, et ennetada moraalse ohu 
probleeme.

Or. en
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Muudatusettepanek 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

EPJA-l peaks olema kohustus parandada kõik potentsiaalsed mittevastavused Euroopa Liidu 
õiguses, et tagada võrdsed võimalused ja panustada õiguskindluse tagamisse ühtse ELi 
eeskirjade kogumi rakendamisel.

Muudatusettepanek 429
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev 
asutus järgiks ühenduse õigust, et sellega 
säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine 
ja terviklikkus, võib EPJA, 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 

välja jäetud
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adresseeritavaid üksikotsuseid, millega 
nõutakse teatavate meetmete võtmist, 
mida on vaja ühenduse õiguses sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis 
tahes tegevuse lõpetamist.
EPJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

Or. en

Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa järelvalveasutustel on asjakohane vastu võtta otseselt siduvaid 
otsuseid individuaalsete finantsinstitutsioonide kohta. Võttes arvesse, et riiklik pädev asutus 
vastutab igapäevase finantsinstitutsioonide järelvalve eest, on Euroopa järelevalveasutuse 
jaoks eelistuslik kohustada riiklik asutus muutma turutavasid Euroopa Liidu õiguse 
kohaldamise alases vaidluses otsuse langetamise järel.

Muudatusettepanek 430
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev 
asutus järgiks ühenduse õigust, et sellega 
säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine 
ja terviklikkus, võib EPJA, 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 

välja jäetud
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tahes tegevuse lõpetamist.
EPJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 431
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, 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 pädev asutus ei järgi käesoleva artikli 
lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses lõikes 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul ja 
kui tuleb õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, kus selline mittevastavus 
oluliselt mõjutab liikmesriigi 
finantssüsteemi väljaspool asjakohast 
pädevat asutust, et pädev asutus järgiks 
ühenduse õigust, et sellega säilitada või 
taastada võrdsed konkurentsitingimused 
turul või tagada finantssüsteemi 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, 
võib EPJA, 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, 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 pädev asutus ei järgi käesoleva artikli 
lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses lõikes 
kindlaks määratud ajavahemiku jooksul ja 
kui tuleb õigeaegselt võtta meetmeid selle 
tagamiseks, et pädev asutus järgiks 
ühenduse õigust, et sellega säilitada või 
taastada võrdsed konkurentsitingimused 
turul või tagada finantssüsteemi 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, 
võtab EPJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu 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 
õiguses sätestatud kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

Võim võtta vastu üksikotsuseid, mis on otse kohaldatavad finantsinstitutsioonidele juhul, kui 
Euroopa Liidu õigusega peaks olema vastuolu, koos Euroopa Pangandusjärelvalve Asutuse 
võimega uurida võimalikku Euroopa Liidu õiguse rikkumist või mittekohaldamist, tagab ELi 
õiguse korrektse kohaldamise ja tehnilised standardid kõikides võrdseid võimalusi 
edendavates ELi jurisdiktsioonides.
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Muudatusettepanek 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, 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 pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võtab EPJA, ilma et see 
piiraks asutamislepingu 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 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.

</Amend>
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Muudatusettepanek 434
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev 
asutus järgiks ühenduse õigust, et sellega 
säilitada või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, 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 pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et järgitaks 
ühenduse õigust, et sellega säilitada või 
taastada võrdsed konkurentsitingimused 
turul või tagada finantssüsteemi 
nõuetekohane toimimine ja terviklikkus, 
võib EPJA, 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 Euroopa Liidu õiguses sätestatud 
kohustuste täitmiseks, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
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või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, 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.

või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused turul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus, võib EPJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu 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 ühenduse 
õiguses sätestatud kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Or. en

Selgitus

Selgitus "kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantseerimisasutuste suhtes" peab säilima tekstis juriidilistel põhjustel.

</Amend>

Muudatusettepanek 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

EPJA 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 437
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peaks kandma EPJA nimel kõik 
õigus- ja kohtukulud, mida 
ülalkirjeldatud protseduurid kaasa 
toovad.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõige 6 alusel vastuvõetud otsused on 
vajadusel kohaldatavad kõikidele 
asjakohastele finantsinstitutsioonidele, 
mis on aktiivsed mittevastavas 
jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Selline otsus peaks kehtima ka kõikide teiste, nii riigisiseste kui piiriüleste turuosaliste suhtes, 
mis tegutsevad konkreetses liikmesriigis, et tagada võrdsed võimalused juhtudel, kus EPJA 
võtab vastu finantsinstitutsioonile suunatud üksikotsuse. “Vii vastavusse või seleta” põhimõte 
peaks kehtima pädeva asutuse tegevuste kohta, et kontrollida asutuse otsuseid ja et mitte 
kõigest “olla vastavuses” nende otsustega.

</Amend>
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Muudatusettepanek 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõige 6 alusel vastuvõetud otsused on 
vajadusel kohaldatavad kõikidele 
asjakohastele finantsinstitutsioonidele, 
mis on aktiivsed mittevastavas 
jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Selline otsus peaks kehtima ka kõikide teiste, nii riigisiseste kui piiriüleste turuosaliste suhtes, 
mis tegutsevad konkreetses liikmesriigis, et tagada võrdsed võimalused juhtudel, kus EPJA 
võtab vastu finantsinstitutsioonile suunatud üksikotsuse. “Vii vastavusse või seleta” põhimõte 
peaks kehtima pädeva asutuse tegevuste kohta, et kontrollida asutuse otsuseid ja et mitte 
kõigest “olla vastavuses” nende otsustega.

Muudatusettepanek 440
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõige 6 alusel vastuvõetud otsused 
kehtivad kõikidele asjakohastele 
finantsinstitutsioonidele, mis on aktiivsed 
mittevastavas jurisdiktsioonis.

Or. en

Selgitus

Selline otsus peaks kehtima ka kõikide teiste, nii riigisiseste kui piiriüleste turuosaliste suhtes, 
mis tegutsevad konkreetses liikmesriigis, et tagada võrdsed võimalused juhtudel, kus EPJA 
võtab vastu finantsinstitutsioonile suunatud üksikotsuse seoses eeskirjade järjepideva 
kohaldamisega.
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Muudatusettepanek 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes kasutusele meetmeid seoses lõigete 
4 või 6 kohase otsuse asjaoludega, peavad 
liikmesriikide järelevalveasutused olema 
selliste otsustega kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Selline otsus peaks kehtima ka kõikide teiste, nii riigisiseste kui piiriüleste turuosaliste suhtes, 
mis tegutsevad konkreetses liikmesriigis, et tagada võrdsed võimalused juhtudel, kus EPJA 
võtab vastu finantsinstitutsioonile suunatud üksikotsuse. “Vii vastavusse või seleta” põhimõte 
peaks kehtima pädeva asutuse tegevuste kohta, et kontrollida asutuse otsuseid ja et mitte 
kõigest “olla vastavuses” nende otsustega.

Muudatusettepanek 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes kasutusele meetmeid seoses lõigete 
4 või 6 kohase otsuse asjaoludega, peavad 
liikmesriikide järelevalveasutused olema 
selliste otsustega kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Selline otsus peaks kehtima ka kõikide teiste, nii riigisiseste kui piiriüleste turuosaliste suhtes, 
mis tegutsevad konkreetses liikmesriigis, et tagada võrdsed võimalused juhtudel, kus EPJA 
võtab vastu finantsinstitutsioonile suunatud üksikotsuse. ”Vii vastavusse või seleta” põhimõte 
peaks kehtima pädeva asutuse tegevuste kohta, et kontrollida asutuse otsuseid ja et mitte 
kõigest “olla vastavuses” nende otsustega.
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Muudatusettepanek 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EPJA peab oma aastaaruandes 
sätestama, millised riiklikud asutused ja 
finantsinstitutsioonid ei ole täitnud 
punktides 4 ja 6 osutatud otsuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EPJA võib oma aastaaruandes 
sätestada, millised riiklikud asutused ja 
finantsinstitutsioonid ei ole täitnud 
punktides 4 ja 6 osutatud otsuseid.

Or. en

Selgitus

Võib olla juhtumeid, kus EPJA tunneb, et on sobimatu avaldada, millised asutused ja 
institutsioonid ei ole vastavuses selle otsustega. Iga juhtumi puhul peaks see kuuluma EPJA 
diskretsiooni.



PE440.017v02-00 22/73 AM\812976ET.doc

ET

Muudatusettepanek 445
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 EPJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EPJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.
2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt pädevad 
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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.
3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, 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, 
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sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.
4. Olenemata asjaolust, kas pädevad 
asutused on samas küsimuses võtnud 
varem vastu mis tahes muu otsuse, 
kohaldatakse lõike 3 kohaselt vastu 
võetud otsuseid.
Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 2 või 3 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

Or. en

Muudatusettepanek 446
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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 EPJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EPJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, aitab EPJA aktiivselt 
ja, kus hinnanguliselt vaja, koordineerib 
kõikide asjakohaste riiklike 
järelevalveasutuste tegevusi.

Or. en

Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa Komisjonil on sobilik kuulutada välja eriolukord. Vastavalt 
liikmesriikide soovidele peaks nõukogu otsustama eriolukorra väljakuulutamise üle, võttes 
arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis peaks olema vastutav süsteemsete riskide 
eest.

</Amend>
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Muudatusettepanek 447
Carl Haglund

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 EPJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EPJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib, konsulteerides 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
ja, kus sobilik, Euroopa 
järelevalveasutustega, võtta vastu otsuse, 
mis adresseeritakse EPJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses, vastavalt 
EPJA või ESRN taotlusele. Otsus 
vaadatakse nõukogu poolt sobivate 
intervallidega üle ja sellega kuulutatakse 
välja eriolukorra lõppemine nii ruttu kui 
võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib nõukogu vastavalt 
sobilike konsultatsioonidega komisjoniga
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga
ja, kus vajalik, Euroopa 
järelevalveasutusega võtta vastu otsuse, 
mis adresseeritakse EPJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu 
käesoleva määruse tähenduses.
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Or. en

Selgitus

Nõukogu on parimal positsioonil hindama eriolukorda, eriti kuna see delegeerib siis oma 
võimu Euroopa järelevalveasutusele. Nõukogu hiljutine tegevus kriisiolukorras 
demonstreeris, et vajadusel on seda võimalik teha efektiivselt ja kiirelt.

Muudatusettepanek 449
Vicky Ford

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 EPJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EPJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

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

Or. en

Selgitus

Nõukogu on parimal positsioonil hindama eriolukorda, eriti kuna see delegeerib siis oma 
võimu Euroopa järelevalveasutusele. Nõukogu hiljutine tegevus kriisiolukorras 
demonstreeris, et vajadusel on seda võimalik teha efektiivselt ja kiirelt.

Muudatusettepanek 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu omal algatusel või 
EPJA, nõukogu, Euroopa Parlamendi või
komisjoni taotlusel anda hoiatuse, millega 
kuulutatakse välja eriolukorra olemasolu. 
Hoiatus võimaldab EPJA-l edasiste 
nõudmisteta võtta vastu lõige 3-s viidatud 
üksikotsuseid.

Or. en

Selgitus

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

</Amend>

Muudatusettepanek 451
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu omal 
algatusel või EPJA, Euroopa Parlamendi 
või liikmesriigi taotlusel anda hoiatuse, 
millega kuulutatakse välja eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses.

Or. en
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Muudatusettepanek 452
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ebasoodsate arengute korral, mis võivad 
tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse kogu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust, võib Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu võtta vastu otsuse, mis 
adresseeritakse EPJA-le ja millega 
määratakse kindlaks eriolukorra olemasolu, 
et EPJA saaks tegutseda ilma edasiste 
nõuete või viivituseta.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peab olema võimeline eriolukorras kiiresti otsuseid 
langetama ja suhtlema otse EPJA-ga.

Muudatusettepanek 453
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul peaks olema vabadus tegutseda eriolukorras kiiresti.

Muudatusettepanek 454
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 EPJA, nõukogu või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusel 
võtta vastu otsuse, mis adresseeritakse 
EPJA-le ja millega määratakse kindlaks 
eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

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

Or. en

Muudatusettepanek 455
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

eriolukorra olemasolu käesoleva määruse 
tähenduses.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kõige kohasem institutsioon eriolukorra 
väljakuulutamiseks. Siiski, kuna eriolukorra olemasolu või puudumise hindamine nõuab 
suurel määral diskretsiooni, on Euroopa Liidu lepingute õiguse alusel vajalik, et komisjon 
oleks juriidiline institutsioon, mis teeb viimase otsuse ja et sellele antaks otsustamisel teatud 
hulgal kaalutlusõigust. Vastavalt Euroopa Liidu lepingute õigusele on ka vajalik, et EPJA-l 
oleks komisjoni otsuse alusel volitused, et rakendada Artikkel 10 ülejäänud osas sätestatud 
lisavolitusi.
</Amend>

Muudatusettepanek 456
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste arengute puhul toimib EPJA 
vahendajana ja, kus vajalik, kõigi riiklike 
järelevalveasutuste koordinaatorina.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suutmaks teostada vahendavat ja 
koordineerivat rolli, peab EPJA olema 
täielikult informeeritud igast asjasse 
puutuvast arengust ja peab olema 
vaatlejana kutsutud kõikidele asjakohaste 
riiklike järelevalveasutuste kohtumistele.
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Or. en

Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa Komisjonil on sobilik kuulutada välja eriolukord. Vastavalt 
liikmesriikide soovidele peaks nõukogu otsustama eriolukorra väljakuulutamise üle, võttes 
arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis peaks olema vastutav süsteemsete riskide 
eest.

Muudatusettepanek 458
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõukogu, konsulteerides komisjoniga 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga ja vajadusel Euroopa 
järelevalveasutustega, võib võtta vastu 
otsuse, mis on adresseeritud EPJA-le, 
määrmaks kindlaks eriolukorra 
olemasolu käesoleva määruse tähenduses, 
vastavalt EPJA, komisjoni või Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu taotlusele. 
Nõukogu vaatab antud otsuse üle sobivate 
intervallide järel, kuid vähemalt kord 
kuus, ning teatab eriolukorra lõppemisest 
niipea, kui see on asjakohane.

Or. en

Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa Komisjonil on sobilik kuulutada välja eriolukord. Vastavalt 
liikmesriikide soovidele, peaks nõukogu otsustama eriolukorra väljakuulutamise üle, võttes 
arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis peaks olema vastutav süsteemsete riskide 
eest.

</Amend>
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Muudatusettepanek 459
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui see annab välja hoiatuse, 
teatab nõukogu sellest samaaegselt 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Niipea kui see annab välja hoiatuse, 
teatab nõukogu sellest samaaegselt 
Euroopa Parlamendile, Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule, 
komisjonile ja Euroopa 
järelevalveasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu poolsed järeldused allutatakse 
sündmustejärgsele ESRN-i esimehe, 
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Euroopa Parlamendi ja pädeva voliniku 
vahelisele vaadete vahetusele ja see 
jõustub niipea kui võimalik.

Or. en

Selgitus

ESRN-ile ja komisjonile on vajalik selgitada, miks nad pidasid eriolukorra väljakuulutamist 
Parlamendile vajalikuks, et pakkuda protsessile demokraatlikku hinnangut.

Muudatusettepanek 462
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad 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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui nõukogu võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda iga vastava arenguga, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega 
Euroopa Liidus, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa Komisjonil on kohane antud teemal otsustada.
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Muudatusettepanek 463
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad 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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui nõukogu võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 
tegelda iga vastava arenguga, mis on 
seotud finantsturgude nõuetekohase 
toimimise või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega
Euroopa Liidus, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad 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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on välja andnud lõike 1 kohase 
hoiatuse või kui komisjon või nõukogu on 
oma algatusel või EPJA, Euroopa 
Parlamendi või liikmesriigi taotlusel vastu 
võtnud otsuse, mis määratleb sarnase või 
õigustatud olukorra olemasolu, kus 
finantsturgude korralikku toimimist ja 
terviklikkust või kogu Euroopa Liidu 
finantssüsteemi või selle osa tõsiselt 
ohustavatele mitmesugustele arengutele 
reageerimiseks on vajalik liikmesriikide 
asutuste koordineeritud tegevus, võib 
EPJA ilma lisanõuetele vastamata teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 lõikes 
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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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 465
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 EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad 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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu võtab seisukoha, et riiklike 
asutuste koordineeritud tegevus on 
vajalik, et reageerida vastuolulistele 
arengutele, mis on seotud finantsturgude 
nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, võib EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda iga vastava 
arenguga, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

ELi finantsteenuste ühisturu loomine tekitab vajaduse koordineeritud tegevusega vastu astuda 
potentsiaalsetele eriolukordadele, sest kriis ühes liikmesriigis võib kiiresti üle piiride levida. 
Seetõttu peab selgitama, et EPJA võimalus võtta vastu pädevatele riiklikele 
järelvalveasutustele kohaldatavaid otsuseid kuulub EPJA riiklike tegevuste võimaldaja ja 
koordineerija rolli juurde.
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Muudatusettepanek 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad 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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu võtab seisukoha, et riiklike 
asutuste koordineeritud tegevus on 
vajalik, et reageerida vastuolulistele 
arengutele, mis on seotud finantsturgude 
nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, võib EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad asutused kooskõlas artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda iga vastava 
arenguga, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

ELi finantsteenuste ühisturu loomine tekitab vajaduse koordineeritud tegevusega vastu astuda 
potentsiaalsetele eriolukordadele, sest kriis ühes liikmesriigis võib kiiresti üle piiride levida. 
Seetõttu peab selgitama, et EPJA võimalus võtta vastu pädevatele riiklikele 
järelvalveasutustele kohaldatavaid otsuseid kuulub EPJA riiklike tegevuste võimaldaja ja 
koordineerija rolli juurde.

</Amend>
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Muudatusettepanek 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad 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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused 
kooskõlas selle määrusega 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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 
kohase otsuse, võib EPJA teha 
üksikotsuse, mille kohaselt võtavad 
pädevad 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 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
erisituatsiooni olemasolu ja kui riiklike 
asutuste poolne koordineeritud tegevus on 
vajalik, eriti seoses vastava mõjuga 
liikmesriikide eelarvetele, et vastata 
vastuolulisele arengule, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise 
või terviklikkusega või kogu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsusega, 
võib EPJA teha üksikotsuse, mille kohaselt 
võtavad pädevad asutused kooskõlas artikli 
1 lõikes 2 osutatud õigusaktidega vajalikke 
meetmeid, et tegelda sellise arenguga, 
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tagades, et finantseerimisasutused ja 
pädevad asutused täidaksid kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad 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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
eriolukord, võib EPJA teha otsuse, mis on 
suunatud kõigi liikmesriikide pädevatele 
järelevalveasutustele ja nõuab neilt 
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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 470
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjon võtab vastu lõike 1 kohase 
otsuse, võib EPJA teha üksikotsuse, mille 
kohaselt võtavad pädevad asutused
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktidega vajalikke meetmeid, et 

2. Kui kuulutatakse välja lõike 1 kohane
eriolukord, võib EPJA teha otsuse, mis on 
suunatud kõigi liikmesriikide pädevatele 
järelevalveasutustele ja nõuab neilt 
kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud 
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tegelda riskidega, mis on seotud 
finantsturgude nõuetekohase toimimise või 
terviklikkusega või kogu finantssüsteemi 
või selle osa stabiilsusega, tagades, et 
finantseerimisasutused ja pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

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 pädevad asutused 
täidaksid kõnealustes õigusaktides 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 471
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 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib EPJA 
võimaldada ja vajadusel koordineerida 
mis tahes meetmeid, mille vastavad 
riiklikud pädevad asutused võtavad.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Vicky Ford

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 
Euroopa Liidu kogu finantssüsteemi või 
selle osa stabiilsust, võib EPJA 
võimaldada ja vajadusel koordineerida 



AM\812976ET.doc 39/73 PE440.017v02-00

ET

mis tahes meetmeid, mille vastavad 
riiklikud pädevad asutused võtavad.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Diogo Feio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Nõukogu konsultatsioonidega, kus asjakohane, peab eriolukord olema pidevalt läbivaadatud 
koos Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ja Euroopa järelevalveasutustega. Kui see on 
asjakohane, peab eriolukord olema tühistatud.

</Amend>

Muudatusettepanek 474
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Nõukogu konsultatsioonidega, kus asjakohane, peab eriolukord olema pidevalt läbivaadatud 
koos Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga ja Euroopa järelevalveasutustega. Kui see on 
asjakohane, peab eriolukord olema tühistatud.

Muudatusettepanek 475
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, 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 järelevalveasutustel ei ole asjakohane vastu võtta individuaalseid institutsioone 
otseselt siduvaid otsuseid. Võttes arvesse, et riiklik pädev asutus vastutab igapäevase 
finantsinstitutsioonide järelvalve eest, on Euroopa järelevalveasutuse jaoks eelistuslik 
kohustada riiklik asutus muutma turutavasid eriolukorras otsuse langetamise järel.
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Muudatusettepanek 476
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, 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

Muudatusettepanek 477
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, 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 

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, kui selline mittevastavus mõjutab 
oluliselt liikmesriikide finantssüsteeme 
teisiti, kui asjakohane pädev 
järelevalveasutus, võib EPJA, 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, 
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õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist.

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 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, 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 pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul, võib EPJA, ilma et see piiraks 
asutamislepingu artikli 258 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta, 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

Stabiilsuse nimel ELi ühisturul ei tohiks piirata otseselt finantsinstitutsioonidele 
kohaldatavate üksikotsuste ulatust juhul, kui eriolukordi ei piiritleta.



AM\812976ET.doc 43/73 PE440.017v02-00

ET

Muudatusettepanek 479
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 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

. Kui otsuse adressaat keeldub vastavusest 
Euroopa Liidu õigusega või 
järelvalveasutuse spetsiifilise otsusega, 
võib EPJA algatada menetlust riiklikes 
kohtutes, kaasa arvatud ajutiste meetmete
kohaldamisega.

Or. en

Selgitus

Tugevdamaks EPJA võimu, vastavuses Giegoldi raportiga.

Muudatusettepanek 480
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Välja jäetud

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

Or. en
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Muudatusettepanek 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mis tahes meetmed, mida liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab seoses lõigete 2 või 
3 kohase otsuse asjaoludega, on vastavuses
kõnealuste otsustega. Mittevastavus peab 
olema pädevate järelevalveasutuste poolt 
nõuetekohaselt Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogule ja EPJA-le kirjalikult 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

“Täida või selgita” printsiip peaks pakkuma stiimulit pädevatele riiklikele asutustele täide 
viia Euroopa järelvalveasutuste otsuseid, mis on suunatud potentsiaalsete eriolukordade 
lahendamisele.

Muudatusettepanek 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Mis tahes meetmed, mida liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab seoses lõigete 2 või 
3 kohase otsuse asjaoludega, on vastavuses
kõnealuste otsustega. Mittevastavus peab 
olema pädevate järelevalveasutuste poolt 
nõuetekohaselt Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogule ja EPJA-le kirjalikult 
põhjendatud.

Or. en

Selgitus

“Täida või selgita” printsiip peaks pakkuma stiimulit pädevatele riiklikele asutustele täide 
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viia Euroopa järelvalveasutuste otsuseid, mis on suunatud potentsiaalsete eriolukordade 
lahendamisele.

Muudatusettepanek 483
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võib oma otsuse kehtetuks 
tunnistada vastavalt lõikega 1 Euroopa 
Süsteemse Riski Nõukogu soovituses või 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
taotlusel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on kõige kohasem institutsioon eriolukorra lõppemise 
väljakuulutamiseks. Parlament ja nõukogu peaksid olema võimelised taotlema eriolukorra 
väljakuulutamise lõppu. Siiski, kuna eriolukorra lõppemise või jätkumise hindamine nõuab 
suurel määral diskretsiooni, on Euroopa Liidu lepingute õiguse alusel vajalik, et komisjon 
oleks juriidiline institutsioon, mis kuulutab otsuse kehtetuks ja et sellel oleks teatud määral 
kaalutlusõigust sellise otsuse tegemise puhul.

Muudatusettepanek 484
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 EPJA, Euroopa 
Parlamendi, nõukogu või komisjoni 
taotlusel

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 485
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu on vastu võtnud otsuse seoses 
Lõikega 1, vaatab Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu, EPJA, Euroopa 
Parlamendi või komisjoni taotlusel, 
pidevate intervallide järel selle otsuse läbi 
ja kuulutab asjakohasel juhul välja 
eriolukorra lõppemise.

Or. en

Selgitus

Artiklis 10 sätestatud eriolukord peaks olema lähedalt jälgitud. Lisaks sellele, peaks Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu olema võimeline eriolukorra lõppemist välja kuulutama.

Muudatusettepanek 486
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon vaatab selle otsuse läbi 
pidevate intervallide järel ja Euroopa 
järelvalveasutuse, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu või nõukogu taotlusel.

Or. en
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Selgitus

On välja pakutud, et ka Euroopa järelvalveasutused peaksid otsustama eriolukorra olemasolu 
üle.

Muudatusettepanek 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EPJA toob oma aastaaruandes välja 
riiklikele asutustele ja 
finantseerimisasutustele vastavalt 
lõigetele 3 ja 4 suunatud üksikotsused.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Kui eriolukord nõuab kohest 
tegevust ja ei ole võimalik oodata 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
otsust, võib EPJA vastu võtta otsuseid, 
mis on üldiselt ja otseselt kohaldatavad 
finantsturul osalejate suhtes. Neist 
eriolukorra meetmetest antakse koheselt 
ESRN-ile teada. Kui ESRN ei kinnita 
eriolukorra olemasolu 15 päeva jooksul, 
muutuvad meetmed kehtetuks.

Or. en

Selgitus

On juhtumeid, mille puhul meetmeid peab rakendama lühikese etteteatamise aja jooksul ja 
mille puhul oleks raske oodata täielikku Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
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otsustamismenetluse lõpule viimist. Seepärast oleks kasulik võimaldada Euroopa 
järelvalveasutustel vastu võtta otsuseid eriolukorras tingimusel, et neist teavitatakse koheselt 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, need ei kehti kauem kui kaks nädalat või kuni 
eriolukorra seisund on ESRN-i poolt kinnitatud.

Muudatusettepanek 489
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja pädevate asutuste 
vahelist koostööd, koordineerimist või 
ühisotsuste vastuvõtmist, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, ja mis ei 
määra grupi ülevaatajale lõplikku 
vastutust, võib EPJA, ilma et see piiraks 
artiklis 9 sätestatud volitusi, 
omaalgatuslikult või ühe või mitme 
asjaomase pädeva asutuse taotlusel võtta 
juhtpositsiooni aitamises pädevatel 
asutustel jõuda kokkuleppele lõikes 2 
osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Kui teisene õigus juba määrab lõpliku vastutuse grupi ülevaatajale, on tähtis selgitada, et see 
võtab esikoha Euroopa Järelvalveasutuse ees. Kui asjaolud ei oleks sellised, oleks vastuolu 
teisese õiguse aktid vastuolus Euroopa Järelevalveasutuse võimuga, mis lõppkokkuvõttes 
tuletab oma võimu teisese õiguse aktidest.
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Muudatusettepanek 490
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab valdkonnas, mille 
puhul on artikli1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide kohaselt vaja pädevate asutuste 
vahelist koostööd, koordineerimist või 
ühisotsuste vastuvõtmist, või selliste 
meetmete võtmatajätmisega, võib EPJA, 
ilma et see piiraks artiklis 9 sätestatud 
volitusi, omal algatuselt või ühe või mitme 
asjaomase pädeva asutuse taotlusel võtta 
juhtrolli aitamises pädevatel asutustel 
jõuda kokkuleppele seoses riiklike 
huvidega lõigetes 2 kuni 4 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE440.017v02-00 50/73 AM\812976ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab artikli1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides täpsustatud 
juhtumitel, võib EPJA, ilma et see piiraks 
artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või mitme 
asjaomase pädeva asutuse taotlusel aidata 
pädevatel asutustel jõuda kokkuleppele 
lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui pädev asutus ei ole nõus selliste 
meetmete menetluse või sisuga, mida teine 
pädev asutus võtab artikli1 lõikes 2 
osutatud õigusaktides viidatud 
valdkondades, võib EPJA, ilma et see 
piiraks artiklis 9 sätestatud volitusi, ühe või 
mitme asjaomase pädeva asutuse taotlusel 
aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.
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aidata pädevatel asutustel jõuda 
kokkuleppele lõikes 2 osutatud korras.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, võib EPJA 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 pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, võib EPJA teha otsuse, mille 
kohaselt peavad kõnealused asutused 
võtma teatavaid meetmeid või loobuma 
meetmete võtmisest, et lahendada küsimus 
siduvate mõjudega asjasse puutuvate 
pädevate järelevalveasutuste suhtes nii, et 
on tagatud kooskõla Euroopa Liidu
õigusega

Or. en

Selgitus

Tagamaks tõhusamat ja efektiivsemat järelevalvet ja õiguskindlust ja edendamaks 
usaldusväärsust järelevalve kogukonna seas, peaksid EPJA lepitusotsused olema 
adressaatidele siduvad. ELi õiguslik raamistik ei luba kaalutlusõigusliku võimu EPJA-le 
andmist. EPJA võim lahendada vaidlusi järelevalve asjades ei saa seega olla kooskõlas 
ühenduse õigusega. Pigem peaks see lepitusvõim kindlustama Euroopa Liidu õigusega 
kooskõla tagamise.
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Muudatusettepanek 495
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 496
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 497
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. EPJA toob aruandes välja 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
vahelised erimeelsused, saavutatud 
kokkulepped ja erimeelsuste 
lahendamiseks tehtud otsuse

Or. en

Muudatusettepanek 498
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ei järgi EPJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, 
et finantseerimisasutus täidaks artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega tema 
suhtes vahetult kohaldatavaid nõudeid, 
võib EPJA, 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.

Välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ma ei usu, et Euroopa järelvalveasutustel on asjakohane vastu võtta otseselt siduvaid 
otsuseid individuaalsete kohta. Võttes arvesse, et riiklik pädev järelevalveasutus vastutab 
igapäevase finantsinstitutsioonide järelvalve eest, on Euroopa järelevalveasutuse jaoks 
eelistuslik kohustada riiklik asutus muutma turutavasid artikkel 11 kohase vahendusprotsessi 
otsuse järel.

Muudatusettepanek 499
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ei järgi EPJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, 
et finantseerimisasutus täidaks artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidega tema 
suhtes vahetult kohaldatavaid nõudeid, 
võib EPJA, 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.

Välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 500
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EPJA toob aruandes välja 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
vahelised erimeelsused, saavutatud 
kokkulepped ja erimeelsuste 
lahendamiseks tehtud otsuse
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Or. en

Muudatusettepanek 501
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa huvidele vastava vajaduse 
korral osaleb EPJA 
järelevalvekolleegiumides vaatlejana. 
Sellise osalemise korral käsitatakse EPJAd 
pädeva asutusena asjakohase õigusakti 
tähenduses ja EPJA taotluse korral 
esitatakse talle kogu asjakohane teave, 
mida jagatakse kõigi 
järelevalvekolleegiumi liikmete vahel. 

Or. en

Muudatusettepanek 502
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks määrab EPJA koostöös
kõnealustes kolleegiumides tegutsevate
järelevalveasutustega, määrab kindlaks 
pädevatelt asutustel saadava kogu 
asjakohase teabe ja vajaduse korral kogub 
seda neilt.

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks assisteerib EPJA 
kõnealustes kolleegiumides tegutsevaid
järelevalveasutusi, määrab kindlaks 
pädevatelt asutustel saadava kogu 
asjakohase teabe ja vajaduse korral kogub 
seda neilt. EPJA võtab täielikult arvesse 
olemasolevaid riiklike pädevate 
järelevalveasutuste ja kolmandate riiklike 
järelevalveasutuste vahelist korraldust, 
võttes arvesse keskseid rahvusvahelisi 
kriisiohjamise gruppide kolleegiume, 
millel on informatsioonile täielik ligipääs. 
EPJA peaks olema Kriisiohjamise 
gruppide liige.

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

Or. en

Muudatusettepanek 503
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks määrab EPJA koostöös
kõnealustes kolleegiumides tegutsevate
järelevalveasutustega, määrab kindlaks 
pädevatelt asutustel saadava kogu 
asjakohase teabe ja vajaduse korral kogub 
seda neilt.

3. Kõnealuste järelevalvekolleegiumide töö 
lihtsustamiseks assisteerib EPJA 
kõnealustes kolleegiumides tegutsevaid
järelevalveasutusi, määrab kindlaks 
pädevatelt asutustel saadava kogu 
asjakohase teabe ja vajaduse korral kogub 
seda neilt.

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

EPJA võtab täielikult arvesse 
olemasolevaid riiklike pädevate 
järelevalveasutuste ja kolmandate riiklike 
järelevalveasutuste vahelist korraldust.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutustel ei ole sobilik hallata järelevalveasutuste kolleegiume ja toimida 
informatsioonihoidlana. Need on ülesanded, mis peaksid jääma asukohariigi 
järelevalveasutusele. EL on paljude finantseerimisasutuste, mis ei asu ELi liikmesriikides, 
vastuvõtja, seega peaks artiklit muutma, et võtta arvesse olemasolevaid korraldusi selleks, et 
mitte destabiliseerida globaalse kolleegiumi korraldusi.
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Muudatusettepanek 504
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Õiguslikult siduv vahendusroll peaks 
lubama uutel järelevalveasutustel 
lahendada riiklike pädevate 
järelevalveasutuste vahelisi erimeelsusi 
vastavalt artiklis 11 kirjeldatud 
protseduurile.

Or. en

Selgitus

EPJA peaks olema võimeline lahendama (käimasoleva) erimeelsuse kahe järelevalveasutuse 
vahel vastavalt artiklis 11 kirjeldatud protseduurile.

Muudatusettepanek 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. Riiklikud asutused teostavad ELi 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalvet, olles EPJA 
esindajad ja järgides selle antud juhiseid 
eesmärgiga tagada, et kogu Euroopa 
Liidus kohaldatakse samu järelevalve-
eeskirju. 
2. EPJA esitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi komisjonile ning samal ajal ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
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Komisjon kinnitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi vastavalt artiklis 7 või 8 
sätestatud korrale. 
3. Artikli 29 lõikes 1 sätestatud korra 
kohaselt tehtud järelevalvenõukogu 
otsuses tuleb määrata ELi mõõtmega 
olulised finantseerimisasutused. Sellise 
finantseerimisasutuse tuvastamise võtab 
arvesse Föderaalse Hoiupanga, 
Rahvusvaheline Valuutafondi ja 
Rahvusvahelise Arvelduspanga 
kriteeriume.
4. EPJA koostöös Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga töötab välja oluliste 
kindlustusasutuste teabemalli, et tagada 
nende süsteemse riski usaldusväärne 
haldamine. 
5. Selleks et tagada ELi mõõtmega 
finantseerimisasutuste kaasvastutus, et 
kaitsta Euroopa hoiustajate omanike ja 
soodustatud isikute huve ning vähendada 
süsteemse finantskriisi kulusid 
maksumaksjale, tuleb luua Euroopa 
Finantskaitse fond (Fond). Fondil on roll 
ka raskustega kokkupuutuvate ELi 
institutsioonide abistamisel, kui need 
raskused võivad tõenäoliselt ohustada 
Euroopa ühtse finantsturu 
finantsstabiilsust. Fondi rahastatakse 
nende institutsioonide panuste abil. Iga 
finantseerimisasutuse panus arvutatakse 
head haldust tasustava kriteeriumi alusel. 
Need panused asendavad sarnaste riiklike 
fondide raames tehtavad panused. 
6. Kui pankade panustest kogunenud 
ressursist ei piisa kriisi lahendamiseks, 
saab skeemi raames ressursse suurendada 
võlakirjade väljaandmise teel. 
Liikmesriigid võivad erandjuhtudel 
toetada võlakirjade väljaandmist fondi 
raames garantiide abil ning tasu eest, mis 
kajastab asjakohaselt võetud riski. 
Liikmesriigid jagavad nimetatud 
garantiisid vastavalt lõikes 7 sätestatud 
kriteeriumitele.
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7. Juhul kui äärmuslikes ja erandlikes 
olukordades ning süsteemse riski
tingimustes läheb üks või mitu asutust 
pankrotti ja olemasolevatest ressurssidest 
ei piisa, käsitlevad asjassepuutuvad 
liikmesriigid takistust nõuetekohaselt 
muudetud vastastikuse mõistmise 
memorandumis sätestatud põhimõtete 
kohaselt. Koorma jagamise korraldused 
võivad sisaldada üht järgnevatest 
kriteeriumitest või nende kombinatsiooni: 
asutuse hoiused; asutuse varad (vastavale 
raamatupidamislikele väärtustele); 
asutuse tulu; ja osa asutuse 
maksesüsteemi käibest. 
8. Fondis osalemine asendab ELi 
institutsioonide jaoks osalemist 
olemasolevas riiklikus hoiuse tagamise 
skeemis. Fondi haldab Euroopa 
järelevalveasutuse (pangandus) poolt 
viieks aastaks ametisse nimetatud 
nõukogu. Nõukogu liikmed valitakse 
riiklike asutuste töötajate hulgast. Fondi 
raames luuakse ka nõuandekogu, mis 
koosneb fondis osalevatest 
kindlustusasutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 506
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 
järelevalve

1. Riiklikud asutused teostavad ELi 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalvet, olles EPJA 
esindajad ja järgides selle antud juhiseid 
eesmärgiga tagada, et kogu Euroopa 
Liidus kohaldatakse samu järelevalve-
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eeskirju. 
2. EPJA esitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi komisjonile ning samal ajal ka 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
Komisjon kinnitab järelevalve-eeskirjade 
kavandi vastavalt artiklis 7 või 8 
sätestatud korrale. 
3. Artikli 29 lõikes 1 sätestatud korra 
kohaselt tehtud järelevalvenõukogu 
otsuses tuleb määrata ELi mõõtmega 
olulised finantseerimisasutused. Sellise 
finantseerimisasutuse tuvastamise võtab 
arvesse Föderaalse Hoiupanga, 
Rahvusvaheline Valuutafondi ja 
Rahvusvahelise Arvelduspanga 
kriteeriume.
4. EPJA koostöös Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga töötab välja oluliste 
kindlustusasutuste teabemalli, et tagada 
nende süsteemse riski usaldusväärne 
haldamine. 
5. Kaitsmaks hoiustajate huve ja 
hoidmaks finantsturgude stabiilsust, 
tagab asutus, et EL-i mõõtme 
finantseerimisasutused täidavad oma 
kohustused liikmesriikide, kus nad 
tegutsevad, ees. Seetõttu peab asutus 
kindlustama, et riiklikud hoiuskeemid ja 
fondid on loodud ja kavandatud viisil, 
mille puhul ELi mõõtmega asutused 
suudavad täita oma kohustused 
liikmesriikide ees, kus nad tegutsevad. 
Asutusel on kohustus jälgida, et 
liikmesriigid ja riikliku asutused nende 
vahenditega kaitsevad ühtset finantsturgu 
süsteemsete riskide eest. 

Or. en

Selgitus

ELi fondi halduskorraldusi ei ole piisavalt arvesse võetud, mis võib viia soovimatute 
tagajärgedeni. Küsimust selle kohta, kas ELi fond peaks või ei peaks olema loodud, peaks 
olema käsitletud komisjoni töös seoses piiriülese kriisi ennetusega.
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Muudatusettepanek 507
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
Riiklikud järelvalveasutused rakendavad 
ettenägelikku ELi mõõtmega 
finantseerimisasutuste järelvalvet
EPJA koostöös Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ja pädevate 
järelevalveasutustega töötab välja oluliste 
asutuste teabemalli, et tagada nende 
süsteemse riski usaldusväärne haldamine.
Aitamaks kaitsta Euroopa hoiustajaid, 
rakendab EPJA paremat koordinatsiooni 
hoiuste tagamise skeemide vahel, mis 
töötavad Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
EPJA arendamine

EPJA tuleb arendada vastavalt Euroopa 
ja rahvusvahelise tasandi parimatele 
tavadele. Üks lähenemine võib olla otsese 
järelevalve uue tasandi loomine EPJA 
poolt. Selleks et vältida rahvusvahelist 
moonutamist ja tugevdada Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, 
tuleks hoolikalt hinnata ja kaaluda otsese 
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järelevalve rakendamist, et lisada väärtust 
suurte finantseerimisasutuste 
järelevalvele, millest paljud on oma 
olemuselt ülemaailmsed ja tegutsevad 
ELis. See kehtib eelkõige neile suurtele 
finantseerimisasutustele, kes tegelevad 
äriklientide ja muude tegevustega, mis 
võivad kujutada süsteemset riski 
siseturule, ning neile 
finantseerimisasutustele, mis on 
määratletud ja tuvastatud rahvusvahelisel 
tasandil. Seda küsimust tuleb lähemalt 
uurida käesoleva määruse esimesel 
läbivaatamisel vastavalt artiklile 66, mis 
peab toimuma hiljemalt kolm aastat 
pärast määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
EPJA tuleb arendada vastavalt Euroopa 
ja rahvusvahelise tasandi parimatele 
tavadele. Üks lähenemine võib olla otsese 
järelevalve uue tasandi loomine EPJA 
poolt. Selleks et vältida rahvusvahelist 
moonutamist ja tugevdada Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, 
tuleks hoolikalt hinnata ja kaaluda otsese 
järelevalve rakendamist, et lisada väärtust 
suurte piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelevalvele, millest paljud on oma 
olemuselt ülemaailmsed ja tegutsevad 
ELis. See kehtib eelkõige piiriüleste 
pankade kohta, mis võivad tähendada 
süsteemset riski siseturule ja teistele 
rahvusvahelisel tasemel määratletud ja 
tuvastatud süsteemsetele 
finantseerimisasutustele. Seda küsimust 
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tuleb lähemalt uurida käesoleva määruse 
esimesel läbivaatamisel vastavalt artiklile 
66, mis peab toimuma hiljemalt kolm 
aastat pärast määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Uute Euroopa järelevalveasutuste puhul on olemas vajadus analüüsi ja hindamise järele, 
eelkõige seoses piiriüleste finantseerimisasutustega, mis võivad tekitada siseturule süsteemset 
riski. Analüüs peaks toimuma hiljemalt kolme aasta jooksul.  

Muudatusettepanek 510
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid peavad võimaldama 
pädevatel järelevalveasutustel delegeerida 
ülesandeid ja kohustusi teistele pädevatele
asutustele kahepoolsete lepingute alusel, 
vastavalt käesoleva artikli tingimustele. 
Liikmesriigid võivad seada spetsiifilise 
korra, millega peab enne kooskõlas 
olema, kui nende pädevad 
järelvalveasutused selliseid lepinguid 
sõlmivad ja piiravad efektiivseks 
piiriüleste finantseerimisasutuste 
järelvalveks vajaliku delegeerimise 
ulatust.

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 512
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 513
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 514
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastutusalade delegeerimine viib 
artikli 1 lõikes 2 ette nähtud pädevuste 
ümberpaigutamiseni. Volituste 
delegeerimise seadusandlus reguleerib 
seda protseduuri, täide viimist ning 
halduslikku ja kohtulikku vastutuste 
delegeerimisega seonduvat 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.

Muudatusettepanek 515
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

sõlmitud delegeerimiskokkulepped 
asjakohaste vahendite abil, et tagada kõigi 
asjaomaste isikute nõuetekohane 
teavitamine. Need kokkulepped mainivad 
asjassepuutuvate pädevate 
järelevalveasutuste vastava vastutusala.

Or. en

Muudatusettepanek 516
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 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
EPJA delegeerib liikmesriikide asutustele 
artiklis 12 a osutatud ELi mõõtmega 
finantseerimisasutuste 
usaldatavusjärelevalve ülesanded ja 
vastutuse.

Or. en

Selgitus

Arvesse võtta ELi mõõduga finantseerimisasutuste EPJA-poolne delegeerimine.

Muudatusettepanek 517
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA-l on oluline roll Euroopa ühise 
järelevalvekultuuri ja ühtsete 
järelevalvetavade kujundamisel ning 
ühtsete menetluste ja lähenemisviiside 
tagamisel kogu ühenduses. EPJA-l on 

1. EPJA-l on oluline roll Euroopa ühise 
järelevalvekultuuri ja ühtsete 
järelevalvetavade kujundamisel ning 
ühtsete menetluste ja lähenemisviiside 
tagamisel kogu Euroopa Liidus. EPJA-l on 
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vähemalt järgmised ülesanded: vähemalt järgmised ülesanded:

Or. en

Muudatusettepanek 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) julgustada parimate tavade tõusu, 
kaasa arvatud efektiivset ja 
konstruktiivset dialoogi riiklike 
järelevalveasutuste ja asjakohaste osanike 
vahel, kaasa arvatud tarbijad ja töötajaid 
sektoris esindavad ametiühingud kui 
ühise järelevalvekultuuri volitajad.

Or. en

Selgitus

Riikliku taseme järelevalveasutused saavad palju tulu asjakohaste osanike, nagu töötajate ja 
tarbijate, oma töösse kaasamisest. Nendes sektorites töötavad töötajad võivad anda tähtsaid 
teadmisi ettevõtete tegelike äritavade kohta – tasustamise struktuuride, stiimulisüsteemide, 
oskuste, töötingimuste – ja nende tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.

Muudatusettepanek 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) tagada, et järelevalveasutused 
võtavad arvesse töötajate informatsiooni 
ettevõtete tasustamise struktuuride, 
stiimulite, oskuste ja töötingimustega 
seotud äritavade kohta.

Or. en
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Selgitus

Riikliku taseme järelevalveasutused saavad palju tulu asjakohaste osanike, nagu töötajate ja 
tarbijate, oma töösse kaasamisest. Nendes sektorites töötavad töötajad võivad anda tähtsaid 
teadmisi ettevõtete tegelike äritavade kohta – tasustamise struktuuride, stiimulisüsteemide, 
oskuste, töötingimuste – ja nende tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.

</Amend>

Muudatusettepanek 520
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) anda nõu asjakohastele Euroopa ja 
rahvusvahelistele instantsidele, et aidata 
lihtsustada kõrgekvaliteedilisi ja ühtseid 
järelevalvestandardeid, sealhulgas 
aruandlus- ja raamatupidamisstandardeid;

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutus peaks andma nõu Euroopa ja rahvusvaheliste standardite 
seadjatele, kui rahvusvaheliste standardite harmoniseerimine on vajalik, kuid ei tohiks ise 
otseselt osaleda uute standardite väljaarendamises, kui ülesanne on juba määratud Euroopa 
või rahvusvahelisele instantsile.

Muudatusettepanek 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 aruandlusstandardeid, võttes 
arvesse proportsionaalsuse printsiipi;

Or. en
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Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus peab võtma arvesse ärimudelite erinevust, mis 
eksisteerivad finantsteenuste sektoris. Tehnilised standardid ei tohiks erineda sama tüüpi 
finantsinstitutsioonide puhul erinevates liikmesriikides, kuid nad peavad võimaldama teatud 
määral paindlikkust, et tunnustada demokraatlikult juhitud koostöö olemasolu, mille 
ärimudelid on äärmiselt riskivastased ja mis mängivad olulist rolli kohalike kogukondade 
sisese sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemises.

Muudatusettepanek 522
Vicky Ford

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 globaalseid raamatupidamis- ja
aruandlusstandardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 523
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

Riikliku taseme järelevalveasutused saavad palju tulu asjakohaste osanike, nagu töötajate ja 
tarbijate, oma töösse kaasamisest. Nendes sektorites töötavad töötajad võivad anda tähtsaid 
teadmisi ettevõtete tegelike äritavade kohta – tasustamise struktuuride, stiimulisüsteemide, 
oskuste, töötingimuste – ja nende tavade mõju kohta ettevõtte riskiprofiilile.
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Muudatusettepanek 524
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 
EPJA väljaantud suuniste ja soovituste 
kohaldamine ning teha vajaduse korral 
muudatusettepanekuid;

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

Or. en

Muudatusettepanek 525
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 526
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 527
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) Euroopa Liidu õiguse ja 
järelevalvetavade, sealhulgas artiklite 7 ja 
8 kohaselt vastu võetud regulatiivsete ja 
järelevalve standardite, suuniste ja 
soovituste kohaldamisel saavutatud 
lähenemise aste ning hinnang selle kohta, 
mil määral järelevalvetavad võimaldavad 
saavutada Euroopa Liidu õiguses 
sätestatud eesmärke;

Or. en
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Muudatusettepanek 528
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EPJA esitada asjaomasele pädevale 
asutusele soovitusi või vastu võtta muid 
sobivaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 529
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa Järelevalveasutus peaks üritama teha mitte ainult spetsiifilisi soovitusi, vaid andma 
välja ka üldisemaid julgustavate harmoniseeritud tavade suuniseid. Samas peaks see jääma 
vabatahtlikuks, seoses juriidiliste tõkete kehtestamisega harmoniseerimise suuremas ulatuses 
rakendamisele, kui artikkel 7 ette näeb.



AM\812976ET.doc 73/73 PE440.017v02-00

ET

Muudatusettepanek 530
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EPJA teeb vastastikuse 
eksperthinnangu tulemused ja 
vastastikusest eksperthinnangust 
tuvastatava hea tava avalikkusele 
kättesaadavaks.   

Or. en

Selgitus

Et edendada läbipaistvust, peaks vastastikuse eksperthinnangu tulemused ja vastastikusest 
eksperthinnangust tuvastatav hea tava olema avalikkusele kättesaadavaks tehtud.


