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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus
(KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0503);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0167/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule pealkirjaga 
„Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele 
otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artiklit 114;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni, 
eelarvekomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 

Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
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NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega luuakse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus

NÕUKOGU MÄÄRUS,
millega luuakse Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud)
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Parlament nõudis korrapäraselt juba 
hulk aega enne finantskriisi tõeliselt 
võrdsete võimaluste tagamist kõigile ELi 
tasandi osalejatele, juhtides ühtlasi 
tähelepanu olulistele puudustele ELi 
järelevalves üha enam integreeritud 
finantsturgude üle (vt sellega seoses 
García-Margallo y Marfili raportit 
komisjoni teatise „Finantsturgude 
raamistiku rakendamine: tegevuskava” 
kohta (2000)1, Van den Burgi raportit 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalve kohta Euroopa Liidus (2002)2, 
Van den Burgi raportit „Valge raamat: 
finantsteenuste poliitika (2005-2010)“ 
(2007)3 ning Van den Burgi ja Daianu 
raportit soovitustega komisjonile 
Lamfalussy protsessi järelmeetmete 
kohta: edaspidine järelevalvestruktuur 
(2008)4). Vt ka Skinneri raportit Solvency 
II projekti kohta (2009) ja Gauzèsi aportit 
reitinguagentuuride määruse kohta 
(2009). 
________________
1 EÜT C 40, 7.2.2001, lk 453.
2 ELT C 25E, 29.1.2004, lk 394.
3 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
4 ELT C 9E, 15.1.2010, lk 48.
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Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Jacques de Larosière'i juhitud 
kõrgetasemelise töörühma 25. veebruari 
2009. aasta aruandes, mis koostati 
komisjoni taotlusel, jõuti seisukohale, et 
tulevaste finantskriiside ohu ja nende 
võimaliku mõju vähendamiseks tuleb 
tõhustada järelevalveraamistikku, ning 
selles soovitati oluliselt reformida 
finantsjärelevalve struktuuri ühenduses. 
Kõnealuse eksperdirühma arvates tuleb 
luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem, kuhu kuuluvad kolm Euroopa 
järelevalveasutust (üks väärtpaberisektoris, 
üks kindlustus- ja tööandjapensionide 
sektoris ning üks pangandussektoris), ning 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

(2) Jacques de Larosière'i juhitud 
kõrgetasemelise töörühma 25. veebruari 
2009. aasta aruandes, mis koostati 
komisjoni taotlusel, jõuti seisukohale, et 
tulevaste finantskriiside ohu ja nende 
võimaliku mõju vähendamiseks tuleb 
tõhustada järelevalveraamistikku, ning 
selles soovitati oluliselt reformida 
finantsjärelevalve struktuuri ühenduses. 
Kõnealuse eksperdirühma arvates tuleb 
luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem, kuhu kuuluvad kolm Euroopa 
järelevalveasutust (üks väärtpaberisektoris, 
üks kindlustus- ja tööandjapensionide 
sektoris ning üks pangandussektoris), ning 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. 
Aruandes esitatud soovitused hõlmasid 
ekspertide arvates vähimaid vajalikke 
muudatusi, et vältida sarnase kriisi 
tekkimist tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon tegi 4. märtsi 2009. aasta 
teatises „Euroopa majanduse elavdamine” 
ettepaneku koostada sellise õigusakti 
eelnõu, millega luuakse Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, 

(3) Komisjon tegi 4. märtsi 2009. aasta 
teatises „Euroopa majanduse elavdamine” 
ettepaneku koostada sellise õigusakti 
eelnõu, millega luuakse Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, 
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ning esitas 27. mai 2009. aasta teatises 
„Euroopa finantsjärelevalve” 
üksikasjalikumalt sellise uue 
järelevalveraamistiku võimaliku struktuuri.

ning esitas 27. mai 2009. aasta teatises 
„Euroopa finantsjärelevalve” 
üksikasjalikumalt sellise uue 
järelevalveraamistiku võimaliku struktuuri. 
Teatis ei hõlma kõiki de Larosière’i 
aruandes esitatud soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja ühenduse
järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse finantsturu 
osaliste igapäevast järelevalvet riigi 
tasandil ja jäetakse piiriüleste kontsernide 
järelevalve teostamise põhiroll 
järelevalvekolleegiumide kanda. 
Finantsturu osalisi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju tuleks ka ühtlustada ja 
ühtsemalt kohaldada kogu ühenduses. 
Tuleks luua Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus
ning Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus (Euroopa järelevalveasutused). 

(7) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteem oleks liikmesriikide ja Euroopa 
Liidu järelevalveasutuste võrgustik, mille 
ülesehituse kohaselt teostatakse riigi 
tasandil nende finantsturu osaliste 
igapäevast järelevalvet, kellel ei ole olulist 
kaalu rahvusvahelisel finantsturul.
Finantsturu osalisi ja finantsturgusid 
käsitlevaid eeskirju tuleks ka ühtlustada ja 
ühtsemalt kohaldada kogu liidus. Tuleks 
luua Euroopa järelevalveasutus 
(pangandus), Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus ja tööandjapensionid),
Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturud) ning Euroopa 
järelevalveasutus (ühiskomitee). 

(Asutuste nimetused tuleks muuta kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Euroopa järelevalveasutused peaksid
asendama komisjoni otsusega 2009/78/EÜ 
loodud Euroopa Pangandusjärelevalve 
Komitee, komisjoni otsusega 2009/79/EÜ 
loodud Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Komitee 
ning komisjoni otsusega 2009/77/EÜ 
loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee ning võtma üle kõnealuste 
komiteede kõik ülesanded ja kohustused. 
Iga asutuse tegevuse ulatus tuleks selgelt 
kindlaks määrata, nii et liikmesriikide 
järelevalveasutused ja finantsturu osalised 
saaksid kindlaks teha nende 
tegevusvaldkonna pädeva asutuse. Ka 
komisjonil peaks olema õigus osaleda 
järelevalvetegevuses, kui seda tingivad 
institutsioonilised põhjused ja 
asutamislepingu kohased kohustused.

(8) Järelevalveasutus peaks asendama 
komisjoni otsusega 2009/78/EÜ loodud 
Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee, 
komisjoni otsusega 2009/79/EÜ loodud 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Komitee 
ning komisjoni otsusega 2009/77/EÜ 
loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee ning võtma üle kõnealuste 
komiteede kõik ülesanded ja kohustused. 
Iga asutuse tegevuse ulatus tuleks selgelt 
kindlaks määrata, nii et liikmesriikide 
järelevalveasutused ja finantsturu osalised 
saaksid kindlaks teha nende 
tegevusvaldkonna pädeva asutuse. Ka 
komisjonil peaks olema õigus osaleda 
järelevalvetegevuses, kui seda tingivad 
institutsioonilised põhjused ja 
asutamislepingu kohased kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (edaspidi „EVJA”) peaks aitama 
parandada siseturu toimimist, tagades 
sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 
võttes arvesse kõigi liikmesriikide 
erinevaid huve, et kaitsta investoreid, 
tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus 
ja nõuetekohane toimimine ning 
finantssüsteemi stabiilsus ja tõhustada 

(9) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (edaspidi „EVJA”) peaks aitama 
parandada siseturu toimimist, tagades 
sealhulgas eelkõige reguleerimise ja 
järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, 
võttes arvesse kõigi liikmesriikide 
erinevaid huve, et vältida õiguslike 
tühikutega manipuleerimist ja tagada 
kõigile võrdsed võimalused, et kaitsta 
investoreid, tagada finantsturgude 



PE438.409v01-00 10/77 PR\803317ET.doc

ET

rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, et
sellest saaks kasu kogu majandus, 
sealhulgas finantsturu osalised ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad. 
Tema ülesanded hõlmavad ka 
järelevalvealase lähenemise edendamist ja 
ELi institutsioonidele nõu andmist 
väärtpaberituru reguleerimise ja järelevalve 
valdkonnas ning ettevõtte üldjuhtimise ja 
finantsaruandlusega seotud küsimusi. 
Kõnealuste ülesannete täitmiseks peaks 
EVJA olema juriidilise isiku staatusega 
ühenduse asutus ning mis on õiguslikult, 
halduslikult ja rahanduslikult iseseisev.

terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine ning finantssüsteemi stabiilsus 
ja tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast 
koostööd, et sellest saaks kasu kogu 
majandus, sealhulgas 
finantseerimisasutused ja muud 
sidusrühmad ning tarbijad ja töötajad. 
Tema ülesanded hõlmavad ka 
järelevalvealase lähenemise edendamist ja 
ELi institutsioonidele nõu andmist 
väärtpaberituru reguleerimise ja järelevalve 
valdkonnas ning ettevõtte üldjuhtimise ja 
finantsaruandlusega seotud küsimusi. 
Kõnealuste ülesannete täitmiseks peaks 
EVJA olema juriidilise isiku staatusega ELi
asutus, mis on õiguslikult, halduslikult ja 
rahanduslikult iseseisev.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Kohus on oma 2. mai 2006. 
aasta otsuses (kohtuasi C-217/04 
Ühendkuningriik v. Euroopa Parlament ja 
nõukogu) kinnitanud, et asutamislepingu 
artikkel 95, mis käsitleb selliste meetmete 
võtmist, mille eesmärk on õigusaktide 
ühtlustamise kaudu luua siseturg ja aidata 
kaasa selle toimimisele, on asjakohane alus 
selleks, et luua „ühenduse asutus, mille 
ülesanne on aidata ühtlustamisprotsessile 
kaasa”, kui sellisele asutusele seatud 
ülesanded on tihedalt seotud siseriiklikke 
õigusakte ühtlustavate õigusaktide 
kohaldamisalasse kuuluvate küsimustega. 
EVJA eesmärk ja ülesanded, milleks on 
aidata liikmesriikide ametiasutusi ühenduse
eeskirjade ühtsel tõlgendamisel ja 
kohaldamisel ning edendada 
finantsintegratsiooniks vajalikku 

(10) Euroopa Kohus on oma 2. mai 2006. 
aasta otsuses (kohtuasi C-217/04 
Ühendkuningriik v. Euroopa Parlament ja 
nõukogu) kinnitanud, et asutamislepingu 
artikkel 95 (nüüd Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 114), mis 
käsitleb selliste meetmete võtmist, mille 
eesmärk on õigusaktide ühtlustamise kaudu 
luua siseturg ja aidata kaasa selle 
toimimisele, on asjakohane alus selleks, et 
luua „ühenduse asutus, mille ülesanne on 
aidata ühtlustamisprotsessile kaasa”, kui 
sellisele asutusele seatud ülesanded on 
tihedalt seotud siseriiklikke õigusakte 
ühtlustavate õigusaktide kohaldamisalasse 
kuuluvate küsimustega. EVJA eesmärk ja 
ülesanded, milleks on aidata liikmesriikide 
järelevalveasutusi ELi eeskirjade ühtsel 
tõlgendamisel ja kohaldamisel ning 
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finantsstabiilsust, on tihedalt seotud 
finantsteenuste siseturgu käsitlevate 
ühenduse õigusaktide eesmärkidega. 
Seepärast tuleb EVJA luua 
asutamislepingu artikli 95 alusel.

edendada finantsintegratsiooniks vajalikku 
finantsstabiilsust, on tihedalt seotud 
finantsteenuste siseturgu käsitlevate ELi
õigusaktide eesmärkidega. Seepärast 
tuleb EVJA luua asutamislepingu artikli 
114 alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Euroopa Kodus sedastas oma 
otsuses kohtuasjas C-217/04: 
Suurbritannia v. Euroopa Parlament ja 
Euroopa Liidu Nõukogu, et: „mitte miski 
EÜ asutamislepingu artikli 95 sõnastuses 
ei luba järeldada, et meetmed, mis 
ühenduse seadusandja on vastu võtnud 
sellele artiklile tuginedes, peavad oma 
adressaatide osas piirduma üksnes 
liikmesriikidega. Mainitud seadusandja 
hinnangul võib osutuda vajalikuks 
ühenduse asutuse loomine, mille ülesanne 
on aidata ühtlustamisprotsessile kaasa 
olukordades, kus antud sättel põhinevate 
õigusaktide ühetaolise rakendamise ja 
kohaldamise hõlbustamiseks tundub 
kohane võtta vastu soovituslikke 
täiendavaid ja raammeetmeid“1. EÜ 
asutamislepingu artikli 95 (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114) põhjal vastu 
võetud meetmed võib vormistada 
direktiivide või määrustena. Näiteks loodi 
määrusega EÜ 460/2004 Euroopa Võrgu-
ja Infoturbeamet ning ka EVJA luuakse 
määrusega. 
1 Otsus 2. mai 2006. aasta kohtuasjas, punkt 44.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu Euroopas, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJA-l on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
ühenduse õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite 
kavandid vastavalt ühenduse õigusele, et 
anda neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandid peab vastu võtma 
komisjon. Tehniliste standardite 
kavandeid muudetakse, kui need näiteks 
ei ole kooskõlas ühenduse õigusega ega 
järgi proportsionaalsuse põhimõtet või kui 
need on vastuolus finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas ühenduse 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
vastuvõtmist käsitleva otsuse.

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning investorite ja tarbijate 
piisav kaitse kogu Euroopas, on vaja 
kehtestada tõhus vahend. Kuna EVJAl on 
põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
ELi õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjonile tuleks 
anda vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
finantsteenuste tehnilisi standardeid .

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse kohast tehniliste 
standardite väljatöötamise korda 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
komisjoni õigust võtta omal algatusel 
rakendusmeetmeid Lamfalussy struktuuri 
2. tasandi komiteemenetluse raames 
asjakohastes ühenduse õigusaktides 
sätestatud korras. Tehniliste 
standarditega seotud küsimused ei hõlma 
poliitilisi otsuseid ja nende sisu on 
kindlaks määratud 1. tasandil vastu 
võetud ühenduse õigusaktidega. Kuna 
standardeid töötab välja EVJA, võetakse 
täiel määral arvesse liikmesriikide 
järelevalveasutuste eriteadmisi.

(15) Komisjon peaks kinnitama 
kõnealused standardite kavandid, et anda 
neile siduv õigusjõud. Tehniliste 
standardite kavandeid muudetakse, kui 
need näiteks ei ole kooskõlas ELi 
õigusega, ei arvesta proportsionaalsuse 
põhimõtet või on vastuolus 
finantsteenuste siseturu 
aluspõhimõtetega, nagu on kajastatud 
finantsteenuseid käsitlevas Euroopa Liidu 
õigustikus. Kõnealuste standardite 
sujuvama ja kiirema vastuvõtmise 
tagamiseks tuleks kehtestada tähtaeg, 
mille jooksul komisjon peab tegema 
otsuse nende vastuvõtmise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EVJA-l 
olema õigus esitada mittesiduvaid
suuniseid ja soovitusi ühenduse 
õigusaktide kohaldamise kohta. Selleks et 
suurendada läbipaistvust ja tagada, et 
liikmesriikide järelevalveasutused järgiksid 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi, peaksid 
kõnealused asutused olema kohustatud 
põhjendama kõnesolevate suuniste ja 
soovituste täitmatajätmist.

(16) Valdkondades, kus tehnilisi 
standardeid ei kohaldata, peaks EVJAl 
olema õigus esitada suuniseid ja soovitusi 
ELi õigusaktide kohaldamise kohta. Selleks 
et suurendada läbipaistvust ja tagada, et 
liikmesriikide järelevalveasutused järgiksid 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi, peaksid 
kõnealused asutused olema kohustatud 
avalikult põhjendama kõnesolevate 
suuniste ja soovituste täitmatajätmist, et 
tagada turuosaliste suhtes täielik 
läbipaistvus. Tehniliste standarditega 
hõlmamata valdkondades peaks EVJA 
kehtestama ja levitama parimaid tavasid.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust, peaks komisjonil 
olema volitus esitada asjaomasele 
liikmesriigi järelevalveasutusele otsus, et 
tagada ühenduse õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja 
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
asutamislepingu artiklit 226. 

(19) Kui liikmesriigi ametiasutus ei järgi 
kõnealust soovitust EVJA kehtestatud 
tähtajaks, peaks EVJAl olema võimalik
esitada asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele viivitamata otsus, et 
tagada ELi õiguse järgimine, pidades 
silmas, et kõnealuse otsuse õigusjõule saab 
tugineda liikmesriikide kohtutes ja 
ametiasutustes ning sel puhul kohaldada 
aluslepingu artiklit 258. 

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või ühenduse
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid ühenduse
tasandil. Seepärast peaks EVJA-l olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Kuna eriolukorra kindlaks tegemisega 
kaasneb märkimisväärne otsustusvabadus, 
peaks selline õigus jääma komisjonile. 
Selleks et tagada tõhusate meetmete 

(21) Finantsturgude nõuetekohast 
toimimist ja terviklikkust või liidu
finantssüsteemi stabiilsust ähvardavate 
ohtude korral tuleb viivitamata ja 
kooskõlastatult võtta meetmeid liidu
tasandil. Seepärast peaks EVJAl olema 
õigus nõuda, et liikmesriikide 
järelevalveasutused võtaksid 
eriolukordades teatavaid erimeetmeid. 
Selle, millal on eriolukord, peaks kindlaks 
määrama Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu. Kuna eriolukorra kindlaks 
tegemisega kaasneb märkimisväärne 
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võtmine eriolukorras, kui liikmesriikide 
pädevad järelevalveasutused ei võta 
asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ühenduse õigust, et 
sedasi vähendada kriisi mõju ja taastada 
usaldus turgudel.

otsustusvabadus, peaks selline õigus jääma 
komisjonile. Selleks et tagada tõhusate 
meetmete võtmine eriolukorras, kui 
liikmesriikide pädevad järelevalveasutused 
ei võta asjakohaseid meetmeid, võib EVJA 
viimase abinõuna võtta vastu vahetult 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
otsuseid valdkondades, kus nende suhtes 
vahetult kohaldatakse ELi õigust, et sedasi 
vähendada kriisi mõju ja taastada usaldus 
turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Kriis on paljastanud suuri puudusi 
senises lähenemises piiriüleste 
finantseerimisasutuste, eriti selliste 
suurimate ja kõige keerukamate asutuste 
järelevalvele, mille pankrot võib 
põhjustada süsteemset kahju. Need 
puudused tulenevad 
finantseerimisasutuste ja 
järelevalveasutuste erinevatest 
tegevusvaldkondadest. 
Finantseerimisasutused tegutsevad 
piirideta turul, järelevalveasutused aga 
kontrollivad pidevalt, kas nende 
jurisdiktsioon lõpeb riigipiiril.

Or. en



PE438.409v01-00 16/77 PR\803317ET.doc

ET

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Seda ebakõla on püütud lahendada 
selgelt puudulikuks osutunud 
koostöömehhanismide kaudu. Nii selgub 
ka 2009. aasta märtsis avaldatud Turneri 
aruandest, milles öeldakse, et praegune 
korraldus, milles on ühendatud filiaalide 
tegutsemisõigus, järelevalve asukohariigis 
ja üksnes riiklik hoiusekindlustus, ei ole 
usaldusväärne alus Euroopa piiriüleste 
jaepankade tulevaseks reguleerimiseks ja 
järelevalveks1. 
____________
1 lk 101.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Selle probleemi lahendamiseks on 
vaid kaks võimalust: kas anda rohkem 
volitusi asukohariigi järelevalveasutustele 
või luua tõeline alternatiivne Euroopa 
asutus. Ka Turneri aruandes öeldakse, et 
parem korraldus eeldab kas riikide 
volituste suurendamist, mis tähendab 
vähem avatud ühtset turgu, või 
ulatuslikumat Euroopa integratsiooni.

Or. en



PR\803317ET.doc 17/77 PE438.409v01-00

ET

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 d) Lahendus riigi tasandil tähendab, 
et asukohariik võib keelata kohalikel 
filiaalidel tegutseda, kohustada välisriigi 
asutusi toimima ainult tütarettevõtjate, 
mitte aga filiaalide kaudu, ning jälgida 
oma riigis tegutsevate pankade kapitali ja 
likviidsust, mis kokkuvõttes suurendaks 
protektsionismi.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 e) Euroopa tasandi lahendus nõuab 
järelevalvekolleegiumide rolli tugevdamist 
üleeuroopalise mõõtmeta piiriüleste 
finantseerimisasutuste järelevalves ning 
Euroopa tasandi asutuse õigust teostada 
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 
järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Järelevalvekolleegiumidel on oluline 
roll tõhusa, tulemusliku ja järjepideva 
järelevalve teostamisel piiriüleselt 

(23) Järelevalvekolleegiumidel on oluline 
roll tõhusa, tulemusliku ja järjepideva 
järelevalve teostamisel piiriüleselt 
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tegutsevate finantsturu osaliste üle. EVJA-l 
peaks olema õigus osaleda 
järelevalvekolleegiumide töös, et tõhustada 
nende toimimist, lihtsustada teabevahetust 
ning edendada järelevalvekolleegiumide 
lähenemist ja nende tegutsemise 
järjepidevust ühenduse õiguse 
kohaldamisel. 

tegutsevate finantsturu osaliste üle. EVJAl 
peaks olema õigus osaleda 
järelevalvekolleegiumide töös, et tõhustada 
nende toimimist, lihtsustada teabevahetust 
ning edendada järelevalvekolleegiumide 
lähenemist ja nende tegutsemise 
järjepidevust ELi õiguse kohaldamisel.
EVJAl peaks ka olema juhtroll 
järelevalvekolleegiumis, eriti neis 
kolleegiumides, mis teostavad kõige 
suuremate Euroopa Liidus tegutsevate 
piiriüleste finantsinstitutsioonide 
järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) ELi asutuste järelevalve peaks 
kuuluma Euroopa järelevalveasutuse 
(väärtpaberiturud) pädevusse, kes 
tegutseb liikmesriikide järelevalveasutuste 
kaudu. Seega peaksid liikmesriikide 
järelevalveasutused tegutsema EVJA 
esindajatena ja järgima tema suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ülesannete ja kohustuse 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 

(24) Ülesannete ja kohustuse 
delegeerimine võib olla järelevalveasutuste 
võrgustiku tõhusa toimimise tagamiseks 
kasulik vahend, et vähendada 
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järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
finantseerimisasutuste halduskoormust. 
Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada sellise delegeerimise õiguslik 
alus. Ülesannete delegeerimise puhul 
täidab vastutava asutuse asemel ülesandeid 
teine järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral on volitatud asutusel 
kohustus võtta teise riikliku 
järelevalveasutuse nimel vastu otsuseid 
teatavates järelevalvealastes küsimustes. 
Delegeerimisel tuleb juhinduda 
põhimõttest, mille kohaselt antakse 
järelvalvepädevus järelevalveasutusele, 
kellel on parimad tingimused kõnealuses 
küsimuses meetmete võtmiseks. 
Kohustuste ümberjaotamine on asjakohane 
näiteks mastaabi- või mitmekülgsussäästu 
saavutamiseks, kontsernide ühtse 
järelevalve tagamiseks ja tehniliste 
eriteadmiste optimaalseks kasutamiseks 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
Asjakohaste ühenduse õigusaktidega võib 
veelgi täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid. 
EVJA lihtsustab mis tahes sobival viisil 
delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel. 
EVJA-t tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et EVJA saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete avaldamine 
tuleks tsentraliseerida, et tagada õigeaegne, 
läbipaistev ja kergesti juurdepääsetav teave 
kõigile asjaomastele isikutele.

järelevalvealaste ülesannete kattuvust ja 
edendada koostööd ning sellega lihtsustada 
järelevalvemenetlust ja vähendada 
finantseerimisasutuste halduskoormust.
Seepärast tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada sellise delegeerimise õiguslik 
alus. Ülesannete delegeerimise puhul 
täidab vastutava asutuse asemel ülesandeid 
teine järelevalveasutus, samas kui 
järelevalvealaste otsustega seotud vastutus 
jääb delegeeriva asutuse kanda. Kohustuste 
delegeerimise korral on volitatud asutusel 
kohustus võtta teise riikliku 
järelevalveasutuse nimel vastu otsuseid 
teatavates järelevalvealastes küsimustes.
Delegeerimisel tuleb juhinduda 
põhimõttest, mille kohaselt antakse 
järelvalvepädevus järelevalveasutusele, 
kellel on parimad tingimused kõnealuses 
küsimuses meetmete võtmiseks.
Kohustuste ümberjaotamine on asjakohane 
näiteks mastaabi- või mitmekülgsussäästu 
saavutamiseks, kontsernide ühtse 
järelevalve tagamiseks ja tehniliste 
eriteadmiste optimaalseks kasutamiseks 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel.
Asjakohaste ELi õigusaktidega võib veelgi 
täpsustada kokkulepetel põhineva 
kohustuste ümberjaotamise põhimõtteid.
EVJA lihtsustab ja jälgib mis tahes sobival 
viisil delegeerimiskokkulepete sõlmimist 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahel.
EVJAt tuleks eelnevalt teavitada 
kavandatavatest 
delegeerimiskokkulepetest, et ta saaks 
vajaduse korral esitada selle kohta oma 
arvamuse. Selliste kokkulepete 
avaldamine tuleks tsentraliseerida, et 
tagada õigeaegne, läbipaistev ja kergesti 
juurdepääsetav teave kõigile asjaomastele 
isikutele. EVJA peaks kindlaks tegema ja 
levitama delegeerimist ja 
delegeerimiskokkuleppeid puudutavaid 
parimaid tavasid.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Vastastikused eksperdihinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 
järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 
edendamisel. Seepärast peaks EVJA 
selliste vastastikuste eksperdihinnangute
tarbeks välja töötama metoodikaraamistiku 
ja viima kõnealuseid hindamisi läbi 
korrapäraselt. Vastastikustes 
eksperdihinnangutes ei tuleks keskenduda 
ainult järelevalvetavade lähendamisele, 
vaid samuti järelevalveasutuste 
suutlikkusele tagada kõrgekvaliteedilised 
järelevalvetulemused ning pädevate 
asutuste sõltumatuse hindamisele.

(26) Vastastikused eksperthinnangud on 
tõhus ja tulemuslik vahend 
järelevalveasutuste võrgustiku sidususe 
edendamisel. Seepärast peaks EVJA 
selliste vastastikuste eksperthinnangute
tarbeks välja töötama metoodikaraamistiku 
ja viima kõnealuseid hindamisi läbi 
korrapäraselt. Vastastikustes 
eksperthinnangutes ei tuleks keskenduda 
ainult järelevalvetavade lähendamisele, 
vaid samuti järelevalveasutuste 
suutlikkusele tagada kõrgekvaliteedilised 
järelevalvetulemused ning pädevate 
asutuste sõltumatuse hindamisele. 
Vastastikuste eksperthinnangute 
tulemused tuleks avalikustada, samuti 
tuleks välja selgitada ja avalikustada 
parimad tavad.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) EVJA koordineerib aktiivselt 
ühenduse järelevalvetegevust, eelkõige 
juhul, kui ebasoodsad arengutendentsid 
võivad tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
ühenduse finantssüsteemi stabiilsust. 
Lisaks volitustele võtta meetmeid 
eriolukordades, tuleks EVJA-le seada
üldise koordineerimise ülesanne Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames. EVJA peaks eelkõige keskenduma 

(27) EVJA koordineerib aktiivselt ELi
järelevalvetegevust, eelkõige selleks, et 
tagada finantsturgude nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus või ELi
finantssüsteemi stabiilsus. Lisaks 
volitustele võtta meetmeid eriolukordades 
tuleks EVJAle anda üldise koordineerimise 
ülesanne. EVJA peaks eelkõige 
keskenduma sujuva teabevahetuse 
tagamisele pädevate asutuste vahel.
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sujuva teabevahetuse tagamisele pädevate 
asutuste vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EVJA peaks 
korrapäraselt ja vajaduse korral 
konkreetsetel juhtudel jälgima ja hindama 
selliseid arengutendentse oma 
pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitama Euroopa Parlamenti, nõukogu, 
komisjoni, teisi Euroopa järelevalveasutusi 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. 
Samuti peaks EVJA koordineerima kogu 
ühendust hõlmavaid stressiteste, mida 
viiakse läbi selleks, et hinnata finantsturu 
osaliste kohanemisvõimet ebasoodsate 
turusuundumuste korral, ja tagama, et 
selliste testide läbiviimisel kohaldatakse 
liikmesriikide tasandil võimalikult ühtset 
metoodikat.

(28) Finantsstabiilsuse tagamiseks tuleb 
varakult kindlaks teha suundumused, 
võimalikud riskid ja nõrgad kohad 
mikrotasandil ning piiriülesel ja 
valdkonnaülesel tasandil. EVJA peaks 
korrapäraselt ja vajaduse korral 
konkreetsetel juhtudel jälgima ja hindama 
selliseid arengutendentse oma 
pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitama Euroopa Parlamenti, nõukogu, 
komisjoni, teisi Euroopa järelevalveasutusi 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu. 
Samuti peaks EVJA algatama ja
koordineerima kogu liitu hõlmavaid 
stressiteste, mille põhjal hinnatakse
finantseerimisasutuste kohanemisvõimet 
ebasoodsate turusuundumuste korral, ja 
tagama, et selliste testide läbiviimisel 
kohaldatakse liikmesriikide tasandil 
võimalikult ühtset metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
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standardite üha suuremat tähtsust, peaks 
EVJA edendama dialoogi ja koostööd 
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 
EVJA võtab suhetes kolmandate riikide 
asutustega ja rahvusvahelistel foorumitel 
täielikult arvesse Euroopa institutsioonide 
praeguseid ülesandeid ja pädevust.

standardite üha suuremat tähtsust, peaks 
EVJA esindama Euroopa Liitu dialoogis
ja koostöös kolmandate riikide 
järelevalveasutustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Tihe koostöö EVJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 
esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EVJA jagab mis 
tahes asjakohast teavet Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Konkreetsete ettevõtjatega seotud andmeid 
esitatakse ainult põhjendatud taotluse 
korral. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu esitab EVJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele adresseeritud hoiatusi 
või soovitusi, võtab EVJA kohe meetmeid 
ja tagab järelmeetmete võtmise.

(32) Tihe koostöö EVJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 
esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EVJA jagab mis 
tahes asjakohast teavet Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Konkreetsete ettevõtjatega seotud andmeid 
esitatakse ainult põhjendatud taotluse 
korral. Kui Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu esitab EVJAle või liikmesriikide 
järelevalveasutustele adresseeritud hoiatusi 
või soovitusi, tagab EVJA vajaduse korral 
järelmeetmete võtmise.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Vajaduse korral peaks EVJA
konsulteerima huvitatud isikutega tehniliste 

(33) EVJA peaks konsulteerima huvitatud 
isikutega tehniliste standardite, suuniste ja 
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standardite, suuniste ja soovituste 
küsimustes ja võimaldama neil esitada 
märkusi kavandatud meetmete kohta. 
Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende töötajad 
ning tarbijad ja muud finantsteenuseid 
kasutavad jaekliendid, sealhulgas VKEd. 
Väärtpaberituru sidusrühmade kogu peaks 
aktiivselt suhtlema finantsteenuste 
valdkonnas komisjoni või ühenduse
õigusaktidega ettenähtud muude 
kasutajarühmadega.

soovituste küsimustes ja võimaldama neil 
esitada märkusi kavandatud meetmete 
kohta. EVJA peaks enne tehniliste 
standardite, kavandite, suuniste ja 
soovituste vastuvõtmist tegema mõju-
uuringu. Tõhususe tagamiseks tuleks luua 
väärtpaberituru sidusrühmade kogu, kuhu 
kuuluksid võrdsel määral ühenduse 
finantsturu osalised (sealhulgas 
asjakohased institutsionaalsed investorid ja 
muud finantseerimisasutused, kes ise 
kasutavad finantsteenuseid), nende 
töötajad, tarbijad ning teadlased ja muud 
finantsteenuseid kasutavad jaekliendid, 
sealhulgas VKEd. Väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu peaks aktiivselt 
suhtlema finantsteenuste valdkonnas 
komisjoni või ELi õigusaktidega ette 
nähtud muude kasutajarühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest kriisi 
ohjamise raames, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantsturu osaliste 
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EVJA võtab eriolukorras või 
teatavate probleemide lahendamiseks ja 
mis mõjutavad finantsturu osaliste 
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit ja suunata küsimuse otsuse 
tegemiseks nõukogule. Asjakohane on 
usaldada kõnealuses küsimuses otsuse 
tegemise õigus nõukogule, pidades silmas 
liikmesriikide teatavaid kohustusi selles 

(34) Liikmesriigid vastutavad 
kooskõlastatud kriisijuhtimise tagamise ja 
finantsstabiilsuse säilitamise eest 
kriisiolukordades, eelkõige seoses 
üksikute raskustes olevate 
finantseerimisasutuste stabiliseerimise ja 
toetamisega. Meetmed, mida EVJA võtab 
eriolukorras või teatavate probleemide 
lahendamiseks ja mis mõjutavad 
finantsturu osaliste stabiilsust, ei tohiks 
mõjutada liikmesriikide eelarvepädevust. 
Tuleks kehtestada mehhanism, mille 
kohaselt võivad liikmesriigid kohaldada 
kaitseklauslit ja suunata küsimuse otsuse 
tegemiseks nõukogule. Asjakohane on 
usaldada kõnealuses küsimuses otsuse 
tegemise õigus nõukogule, pidades silmas 
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valdkonnas. liikmesriikide teatavaid kohustusi selles 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Piiramata liikmesriikide 
konkreetseid kohustusi kriisi olukorras, 
on selge, et kui liikmesriik otsustab 
kohaldada kaitseklauslit, tuleb üheaegselt 
EVJA, nõukogu ja komisjoniga sellest 
teavitada ka Euroopa Parlamenti. Lisaks 
peaks liikmesriik põhjendama, miks ta 
kaitseklauslit kohaldab. EVJA peaks koos 
komisjoniga otsustama, milliseid edasisi 
meetmeid võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) EVJA peamine otsuseid tegev organ 
oleks järelevalvenõukogu, kuhu kuuluvad 
kõikide liikmesriikide asjakohaste pädevate 
asutuste juhid ja mida juhib EVJA 
eesistuja. Komisjoni, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja Euroopa kahe 
ülejäänud järelevalveasutuse esindajad 
osaleksid vaatlejana. Järelevalvenõukogu 
liikmed peaksid tegutsema sõltumatult ja 
ainult ühenduse huvides. Üldiste 
õigusaktide puhul, sealhulgas tehniliste 
standardite, suuniste ja soovituste 

(36) EVJA peamine otsuseid tegev organ 
oleks järelevalvenõukogu, kuhu kuuluvad 
kõikide liikmesriikide asjakohaste pädevate 
asutuste juhid ja mida juhib EVJA 
eesistuja. Komisjoni, Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ja Euroopa 
järelevalveasutuse (pangandus) ning 
Euroopa järelevalveasutuse 
(väärtpaberiturud) esindajad osaleksid 
vaatlejatena. Järelevalvenõukogu liikmed 
peaksid tegutsema sõltumatult ja ainult 
liidu huvides. Üldiste õigusaktide puhul, 
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vastuvõtmise ja eelarveliste küsimustega 
seotud õigusaktide puhul on asjakohane 
kohaldada asutamislepingu kohaseid 
kvalifitseeritud häälteenamust käsitlevaid 
eeskirju, samas kui kõik muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. Liikmesriikide 
järelevalveasutuste erimeelsuste 
lahendamisega seotud juhtusid peaks 
käsitlema konkreetne töörühm.

sealhulgas tehniliste standardite, suuniste ja 
soovituste vastuvõtmise ja eelarveliste 
küsimustega seotud õigusaktide puhul on 
asjakohane kohaldada asutamislepingu 
artikli 16 kohaseid kvalifitseeritud 
häälteenamust käsitlevaid eeskirju, samas 
kui kõik muud otsused võetakse vastu 
liikmete lihthäälteenamusega. 
Liikmesriikide järelevalveasutuste 
erimeelsuste lahendamisega seotud 
juhtusid peaks käsitlema konkreetne 
töörühm.

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. EVJA toimingud hõlmavad ka lõikes 
2 osutatud õigusaktides käsitletud 
tegevusvaldkondi, sealhulgas aktsionäride 
õiguste, ettevõtete üldjuhtimise, 
auditeerimise ja finantsaruandlusega 
seotud küsimusi, eeldusel et sellised EVJA 
toimingud on vajalikud selleks, et tagada 
lõikes 2 osutatud õigusaktide ühtne ja 
tulemuslik kohaldamine. EVJA võtab ka 
asjakohaseid meetmeid 
ülevõtmispakkumiste, kliiringu ja 
arvelduste ning tuletisinstrumentidega 
seotud küsimuste kontekstis.

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse sätetega ei piirata 
komisjoni volitusi, eelkõige seoses 
asutamislepingu artikli 226 kohase 
kohustusega tagada ühenduse õigus- ja 
haldusnormide järgimine.

3. Käesoleva määruse sätetega ei piirata 
komisjoni volitusi, eelkõige seoses 
asutamislepingu artikli 258 kohase 
kohustusega tagada liidu õiguse järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EVJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi, mis 
tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna 
artiklis 39 täpsustatud korras.

5. EVJA kuulub Euroopa 
Finantsjärelevalve Süsteemi (edaspidi 
„EFJS“), mis koosneb järgmistest 
üksustest:
a) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu;
b) määrusega (EÜ) nr.../... [EBA] loodud 
Euroopa järelevalveasutus (pangandus); 
c) määrusega (EÜ) nr.../...[EIOPA] 
loodud Euroopa järelevalveasutus 
(kindlustus ja tööandjapensionid); 
d) EVJA; 
e) määruste (EÜ) nr.../... [EBA], (EÜ) 
nr.../...[ESMA] ja (EÜ) nr.../...[EIOPA] 
artiklis 40 nimetatud Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee;
f) määruse (EÜ) nr .../... [ESMA] artikli 1 
lõikes 2, määruse (EÜ) nr …/2009 
[EIOPA] artikli 1 lõikes 2 ja määruse 
(EÜ) nr …/… [EBA] artikli 1 lõikes 2 
nimetatud liikmesriikide asutused.
EFJS tegutseb järelevalveasutuste 
võrgustikuna artiklis 39 täpsustatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus teeb käesoleva määruse artikli 21 
kohaselt koostööd Euroopa Süsteemsete 

6. EFJSis osalejad teevad Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 
lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt 
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Riskide Nõukoguga. koostööd usalduse ja täieliku vastastikuse 
austamise vaimus, tagades eelkõige 
omavahel asjakohase ja usaldusväärse 
teabevahetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA asub Pariisis. EVJA asub [...]. 

Or. en

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tagada ELi õigusaktide ühtne 
kohaldamine, edendades eelkõige ühtset 
järelevalvekultuuri, tagades artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktide ühtse, tõhusa 
ja tulemusliku kohaldamise, vältides 
regulatiivset arbitraaži (õiguslike 
tühikutega manipuleerimist), vahendades ja 
lahendades liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelisi erimeelsusi, 
tagades järelevalvekolleegiumide ühtse 
toimimise ning võttes muu hulgas
meetmeid eriolukordades;

Or. en
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) tugevdada investorite kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) luua registreeritud turuosaliste 
andmebaas oma pädevusvaldkonnas, ning 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktides 
määratletud juhtudel kesktasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) koguda vajalikku teavet turuosaliste 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) keelata teatavate toodetega 
kauplemine või teatavat tüüpi tehingud, et 
vältida investorite kaitse nõrgenemist, 
tagada finantsturgude nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus või liidu 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsus;

Or. en

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Järelevalve teostamiseks on EVJAl 
asjakohaste õigusaktidega kindlaks 
määratud uurimis- ja jõustamisvolitused 
ning võimalus võtta tasu. EVJA võib oma 
ainupädevusse kuuluva järelevalve 
teostamiseks ja uurimiste läbiviimiseks 
kasutada pädevate asutuste vahendeid ja 
volitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EVJA teostab oma ainupädevust 
järelevalve teostamiseks 
reitinguagentuuride üle vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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määrusele (EÜ) nr 1060/2009 
reitinguagentuuride kohta1.
1 ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA võib välja töötada tehnilisi 
standardeid, et täiendada ja muuta artikli 1
lõikes 2 osutatud õigusaktide 
vähemtähtsaid osi. Tehnilised standardid 
ei kujuta endast strateegilisi otsuseid ning 
nende sisu on piiratud õigusaktidega, 
millel nad põhinevad.

Or. en

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Enne tehniliste standardite kavandite
vastuvõtmist viib EVJA läbi asjakohase 
avaliku arutelu ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu. EVJA küsib 
ka artiklis 22 osundatud panganduse 
sidusrühmade kogu nõu või arvamust.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 EVJA esitab standardite kavandid 
komisjonile kinnitamiseks ning samal ajal 
ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon otsustab kolme kuu jooksul 
pärast standardite kavandite kättesaamist, 
kas kõnealused kavandid kinnitada, tagasi 
lükata või neid muuta. Komisjon võib 
kõnealust ajavahemikku pikendada ühe 
kuu võrra. Komisjon teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu oma otsusest ning 
põhjendab seda.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid 
vastu vastavalt artiklitele 7 a – 7 d, mis on 
sätestatud lõikes 1 osutatud tehniliste 
standardite kehtestamiseks. Nimetatud 
õigusaktid vormistatakse määruse või
otsusena.



PR\803317ET.doc 33/77 PE438.409v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Delegeeritud volituste kasutamine

1. Artiklis 7 nimetatud volitused 
õigusaktide vastuvõtmiseks delegeeritakse 
komisjonile määramata ajaks. 
2. Delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest 
teavitab komisjon kohe üheaegselt 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu.
3. Volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile artiklites 7 
a ja 7 b sätestatud tingimuste kohaselt.
4. EVJA märgib oma aastaaruandes, 
millised liikmesriikide asutused ei ole 
tehnilisi standardeid järginud.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 b
Delegeeritud volituste tühistamine

1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad artiklis 7 nimetatud delegeeritud 
volitused tühistada.
2. Institutsioon, kes algatas sisemenetluse, 
et otsustada, kas delegeeritud volitused 
tuleks tühistada, püüab teist institutsiooni 
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ja komisjoni sellest teavitada mõistliku aja 
jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, 
näitab, milliseid delegeeritud volitusi ta 
soovib tühistada ja esitab tühistamise 
võimalikud põhjused.
3. Tühistamisotsuses nimetatakse 
tühistamise põhjused ning sellega 
lõpetatakse nimetatud otsuses osutatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
kohe või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada vastuväiteid delegeeritud 
õigusaktile nelja kuu jooksul pärast sellest 
teatamist. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda 
ajavahemikku pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui Euroopa Parlament ega nõukogu 
ei ole selle ajavahemiku lõppedes 
delegeeritud õigusakti kohta vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ja jõustub seal nimetatud 
kuupäeval. 
Enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
ja nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel võivad nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu teatada 
komisjonile, et nad ei kavatse delegeeritud 
õigusaktile vastuväiteid esitada. Sel juhul 
avaldatakse delegeeritud õigusakt 
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Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub 
seal nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, 
siis akt ei jõustu. Vastuväite esitanud 
institutsioon nimetab delegeeritud 
õigusaktile esitatud vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 d
Delegeeritud õigusakti eelnõude 

heakskiitmata jätmine või muutmine
1. Kui komisjon tehnilise standardi 
projekti heaks ei kiida või seda muudab, 
teavitab ta sellest EVJAt, Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu ning põhjendab 
oma otsust. 
2. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
kutsuda ühe kuu jooksul vastutava 
voliniku ja EVJA esimehe Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ad hoc 
koosolekule, et nad saaksid esitada oma 
eriarvamused. Nõukogu võib kutsuda ühe 
kuu jooksul vastutava voliniku ja EVJA 
esimehe ad hoc koosolekule, et nad 
saaksid esitada oma eriarvamused.

Or. en
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ELi õigusaktide ühise, ühtse ja 
järjepideva kohaldamise tagamiseks esitab 
EVJA pädevatele asutustele või finantsturu 
osalistele suuniseid ja soovitusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. EVJA korraldab suuniste ja 
soovituste üle avalikke arutelusid 
üldsusega ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu. EVJA küsib 
ka artiklis 22 osundatud väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu nõu või arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

 Iga pädev asutus otsustab kahe kuu 
jooksul alates suunise või soovituse 
avaldamisest, kas ta kavatseb seda suunist 
või soovitust järgida. Kui ta ei kavatse 
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suunist või soovitust järgida, teavitab ta 
sellest EVJAt ning põhjendab oma otsust. 
EVJA avalikustab need põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

 EVJA teatab oma aastaaruandes, milline 
liikmesriigi asutus ei ole tema väljaantud 
suuniseid ja soovitusi järginud, ning 
kirjeldab, kuidas EVJA kavatseb tagada, 
et nad tema suuniseid ja soovitusi 
edaspidi järgivad.

Or. en

Muudatusettepanek 58

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 
finantsturu osaline täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EVJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole 
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, sealhulgas 
vastavalt artiklile 7 kehtestatud tehnilisi 
standardeid, jättes eelkõige tagamata, et 
finantseerimisasutus täidab kõnealustes 
õigusaktides sätestatud nõudeid, võib 
EVJA rakendada käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 60

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 
EVJA soovituse kättesaamisest, võib
komisjon EVJA esitatud teabe alusel või 
omal algatusel teha otsuse, mille kohaselt 
nõutakse pädevalt asutuselt ühenduse
õiguse järgimiseks vajalike meetmete 
võtmist.

4. Kui pädev asutus ole taganud ELi õiguse 
järgimist käesoleva artikli lõikes 3 
sätestatud 10 tööpäeva jooksul alates 
EVJA soovituse kättesaamisest, teeb EVJA
otsuse, mille kohaselt nõutakse pädevalt 
asutuselt ELi õiguse järgimiseks vajalike 
meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 61

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EVJA tagab otsuse adressaatidele õiguse 
anda selgitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe. 

Pädevad asutused esitavad EVJAle kogu 
vajaliku teabe. 

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE438.409v01-00 40/77 PR\803317ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 65

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega. 

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
vastu võetud otsusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui otsuse adressaat keeldub järgimast 
ELi õigust või EVJA konkreetset otsust, 
võib EVJA algatada menetluse 
liikmesriigi kohtus, sealhulgas taotleda 
ajutiste meetmete võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. EVJA märgib oma aastaaruandes, 
millised liikmesriikide ametiasutused ja 
finantseerimisasutused ei ole lõigetes 4 ja 
6 osutatud otsuseid järginud.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni taotlusel teha hoiatuse, milles 
kuulutatakse eriolukorra olemasolu, et 
EVJA saaks ilma edasiste nõueteta võtta 
vastu lõikes 3 osutatud üksikotsused.

Or. en

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hoiatuse tegemisega üheaegselt 
teavitab Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu sellest Euroopa Parlamenti, 
nõukogu, komisjoni ja EVJAt.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõike 1 kohaselt on välja 
kuulutatud eriolukord, teeb EVJA 
üksikotsused, mis on vajalikud selle 
tagamiseks, et pädevad asutused võtavad
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



PR\803317ET.doc 43/77 PE438.409v01-00

ET

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui pädev asutus ei järgi otsust, teeb
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaste nõuete kohase, finantsturu 
osalisele adresseeritud üksikotsuse, 
millega nõutakse ühenduse õigusaktides 
sätestatud kohustuste täitmiseks vajalike 
meetmete võtmist, sealhulgas mis tahes 
tegevuse lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui otsuse adressaat keeldub järgimast 
ELi õigust või EVJA konkreetset otsust, 
võib EVJA algatada menetluse 
liikmesriigi kohtus, sealhulgas taotleda 
ajutiste meetmete võtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 74

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 korrapäraselt ning Euroopa 
Parlamendi või EVJA taotlusel. 

Or. en

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EVJA esitab oma aastaaruandes lõike 
3 ja 4 kohaselt liikmesriikide 
ametiasutustele ja finantseerimis-
asutustele adresseeritud üksikotsused.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

algatusel või ühe või mitme asjaomase 
pädeva asutuse taotlusel juhtrolli, et aidata 
pädevatel asutustel jõuda kokkuleppele 
lõigetes 2 kuni 4 osutatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA kehtestab pädevate asutuste 
vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes 
arvesse artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides kindlaks määratud mis tahes 
asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse 
küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. 

2. EVJA kehtestab pädevate asutuste 
vahelise lepitusmenetluse tähtaja, võttes 
arvesse artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktides kindlaks määratud mis tahes 
asjakohaseid tähtaegu ning vaidlusaluse 
küsimuse keerukust ja kiireloomulisust. 
Sellel etapil toimib EVJA vahendajana.

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui lepitusetapi lõpuks ei ole 
asjaomased pädevad asutused jõudnud 
kokkuleppele, teeb EVJA artikli 29 lõike 1 
teises lõigus sätestatud korras asjaomaste 
pädevate asutuste jaoks siduva otsuse 
vaidluse lahendamiseks, mille kohaselt 
peavad kõnealused asutused küsimuse 
lahendama kooskõlas ELi õigusega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus ei järgi EVJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et 
finantsturu osaline täidaks artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktidega tema suhtes 
vahetult kohaldatavaid nõudeid, võtab
EVJA, ilma et see piiraks asutamislepingu 
artikli 258 kohaseid komisjoni volitusi, 
vastu finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja ühenduse 
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 80

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui otsuse adressaat keeldub järgimast 
ELi õigust või EVJA konkreetset otsust, 
võib EVJA algatada menetluse 
liikmesriigi kohtus, sealhulgas taotleda 
ajutiste meetmete võtmist.

Or. en
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Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 4 kohaselt vastu võetud otsused 
on ülimuslikud liikmesriikide 
järelevalveasutuste poolt samas küsimuses 
varem vastu võetud otsuste suhtes.
Meetmed, mida liikmesriigi 
järelevalveasutus võtab seoses lõigete 3 
või 4 kohase otsuse asjaoludega, peavad 
olema kõnealuste otsustega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 82

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. EVJA toob aastaaruandes välja 
pädevate asutuste vahelised erimeelsused, 
saavutatud kokkulepped ja selliste 
erimeelsuste lahendamiseks tehtud 
otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine valdkonnaülesel tasandil



PE438.409v01-00 48/77 PR\803317ET.doc

ET

Euroopa järelevalveasutus (ühiskomitee) 
lahendab kooskõlas artikliga 11 
erimeelsusi pädevate asutuste vahel, kes 
tegutsevad vastavalt artiklile 42. 

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. Euroopa Liidus tegutsevate ELi 
mõõtmega finantseerimisasutuste 
järelevalvel toimib EVJA juhtiva pädeva 
asutusena. Ta tegutseb liikmesriikide 
pädevate asutuste kaudu, kes toimivad 
delegeeritud pädevusega asutustena.
2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktid 
vastu kooskõlas artiklitega 7 a kuni 7 d, et 
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määratleda ELi mõõtmega 
finantseerimisasutusi iseloomustavad 
näitajad. Kõnealused õigusaktid võetakse 
vastu otsustena ning neis loetletakse 
Euroopa Liidus tegutsevateks ELi 
mõõtmega finantseerimisasutusteks 
loetavad institutsioonid.
3. Sellised finantseerimisasutused 
määratletakse vähemalt järgmiste 
kriteeriumide põhjal: turuosa 
liikmesriikides, kus nad tegutsevad, 
varade kogumaht, turuosa ELi varade 
kogumahust ja lõplikud omanikud ELis 
või väljaspool.
Kui selline finantseerimisasutus tegutseb 
mitmes eri sektoris, otsustab Euroopa 
järelevalveasutus (ühiskomitee), milline 
järelevalveasutus toimib juhtiva pädeva 
asutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Piiriüleste finantseerimisasutuste 

järelevalve
1. ELi mõõtmega finantseerimisasutuste 
kaasvastutuse tagamiseks, Euroopa 
hoiustajate huvide kaitsmiseks ja 
süsteemse finantskriisi korral 
maksumaksjatele tekkivate kulude 
vähendamiseks luuakse Euroopa 
finantskaitsefond (fond). Fond osaleb ELi 
asutuste abistamisel selliste probleemide 
korral, mis võivad ohustada Euroopa 
ühtse finantsturu stabiilsust. Fondi 
rahastatakse kõnealuste asutuste 
osamaksudest. Kõnealused osamaksud 
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võivad asendada samalaadsetesse 
siseriiklikesse fondidesse tehtavaid 
osamakse.
2. Kui turuosaliste osamaksudest saadud 
vahenditest kriisi vältimiseks ei piisa, on 
fondil õigus suurendada oma vahendeid 
võlakirjade emiteerimise teel. 
Liikmesriigid võivad erandjuhtudel 
hõlbustada fondi võlakirjaemissioone 
tagatiste abil ja tasu eest, mis kajastab 
õigesti eeldatavat riski. Nimetatud 
tagatised jagunevad liikmesriikide vahel 
vastavalt lõikes 3 sätestatud 
kriteeriumitele.
3. Kui äärmuslikel erandjuhtudel ja 
süsteemse kriisi tingimustes üks või mitu 
asutust hätta satuvad ning 
olemasolevatest vahenditest ei piisa, 
tegelevad sellest mõjutatud liikmesriigid 
kõnealuse koormusega vastavalt 
järgmistele kriteeriumitele: kriisi mõju 
sellest tabatud liikmesriikidele ning 
asjaomaste institutsioonide varadele, 
hoiustele ja tuluvoogudele.
4. Fondis osalevate ELi institutsioonide 
jaoks asendab see osalemise praegustes 
liikmesriikide samalaadsetes fondides. 
Fondi juhib Euroopa järelevalveasutuse 
(väärtpaberiturud) poolt viieks aastaks 
määratud nõukogu. Nõukogu liikmed 
valitakse liikmesriikide asutuste töötajate 
hulgast. Fond moodustab ka 
nõuandekogu selles osalevatest 
finantseerimisasutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ei tohi sõlmida selliseid kahepoolseid 
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delegeerimiskokkuleppeid, mis käsitlevad 
artikli 12 a alusel oluliste piiriüleste 
finantsasutustena määratletud asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 88

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

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastastikuse eksperdihinnangu alusel 
võib EVJA esitada asjaomasele pädevale 
asutusele suuniseid ja soovitusi vastavalt 
artiklile 8, võtta vastu pädevatele 
asutustele adresseeritava otsuse või võtta 
vastu tehniliste standardite kavandeid 
kooskõlas artiklitega 7–7 d.

Or. en
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Muudatusettepanek 90

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EVJA soodustab liidu koordineeritud ja 
konsolideeritud meetmete võtmist, tehes 
selleks muuhulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 91

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. EVJA esindab Euroopa Liitu kõikides 
rahvusvahelistes foorumites, kus 
käsitletakse artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate 
asutuste reguleerimise ja järelevalve 
küsimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PR\803317ET.doc 53/77 PE438.409v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA aitab ette valmistada kolmandate 
riikide järelevalvekorra samaväärsust 
käsitlevaid otsuseid vastavalt artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidele.

1 a. EVJA aitab ette valmistada 
kolmandate riikide järelevalvekorra 
samaväärsust käsitlevaid otsuseid vastavalt 
artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artiklitega 7 a–7 d 
lõikes 2 osutatud samaväärsuse 
hindamise eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. EVJA esitab oma aastaaruandes 
rahvusvaheliste organisatsioonidega või 
kolmandate riikide ametiasutustega kokku 
lepitud halduskokkulepped ja 
samalaadsed otsused.
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Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA teeb koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga.

1. Asutus teeb koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva määrusega kehtestatud 
ülesannete täitmisel võtab EVJA
nõuetekohaselt arvesse Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu hoiatusi ja 
soovitusi.

6. Käesoleva määrusega kehtestatud 
ülesannete täitmisel võtab EVJA arvesse 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
hoiatusi ja soovitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Väärtpaberituru sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad liidu finantsturu osalisi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid, investoreid ja 
finantsteenuste kasutajaid. Vähemalt viis 
liiget on sõltumatud tipptaseme teadlased. 
Turuosalisi esindavate liikmete arv ei ole 



PR\803317ET.doc 55/77 PE438.409v01-00

ET

suurem kui 10.

Or. en

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EVJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
juhul vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.

1. EVJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole
otseselt vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.. 

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises, 
miks kõnealune otsus on vastuolus tema 
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vastuolus tema eelarvepädevusega. eelarvepädevusega, ja esitab teatises 
mõjuhinnangu selle kohta, kui suures 
ulatuses on otsus vastuolus tema 
eelarvepädevusega.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EVJA jääb oma otsuse juurde, otsustab
nõukogu asutamislepingu artikliga 205
ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kahe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Kui EVJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
nõukogu Euroopa Liidu lepingu artikliga 
16 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kahe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu otsustab asutamislepingu
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Nõukogu otsustab Euroopa Liidu lepingu
artikliga 16 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.

Or. en
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Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne artikli 9 lõike 6, artikli 10 lõigete 
2 ja 3 ning artikli 11 lõigete 3 ja 4 kohaste 
otsuste tegemist teavitab EVJA adressaati 
otsuse tegemise kavatsusest, määrates 
tähtaja, mille jooksul võib adressaat 
kõnealuses küsimuses esitada oma 
seisukohti, võttes täielikul arvesse 
küsimuse kiireloomulisust.

1. Enne käesoleva määruse kohaste otsuste 
tegemist teavitab EVJA adressaati otsuse 
tegemise kavatsusest, määrates tähtaja, 
mille jooksul võib adressaat kõnealuses 
küsimuses esitada oma seisukohti, võttes
täielikult arvesse küsimuse 
kiireloomulisust.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Direktiivi 97/9/EÜ reguleerimisalas 
tegutsemisel võib lõike 1 punkti b kohasel 
järelevalvenõukogu liikmel olla kaasas 
liikmesriigi selliste asjakohaste asutuste 
esindaja, mis haldavad investeeringute 
tagamise skeeme, kusjuures kõnealusel 
esindajal ei ole hääleõigust. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks 
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks
ja erapooletuks lahendamiseks sõltumatu
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eesistuja ja kaks nõukogu liiget, kes ei ole 
erimeelsusel olevate pädevate asutuste 
esindajad.

töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja kaks 
nõukogu liiget, kes ei ole erimeelsusel 
olevate pädevate asutuste esindajad ning 
kes ei ole vaidluse tulemusest isiklikult 
huvitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesistuja ja järelevalvenõukogu 
hääleõigusega liikmed täidavad käesoleva 
määrusega seatud ülesandeid sõltumatult ja 
objektiivselt ühenduse huvides ning nad ei 
küsi ega võta vastu juhiseid ühenduse
institutsioonidelt ja asutustelt, 
liikmesriikide valitsustelt ega muudelt 
avaliku või erasektori asutustelt.

Eesistuja ja järelevalvenõukogu 
hääleõigusega liikmed täidavad käesoleva 
määrusega seatud ülesandeid sõltumatult ja 
objektiivselt liidu huvides tervikuna ning 
nad ei küsi ega võta vastu juhiseid liidu
institutsioonidelt ja asutustelt, 
liikmesriikide valitsustelt ega muudelt 
avaliku või erasektori asutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, liidu institutsioonid ega 
teised avaliku või erasektori asutused ei 
püüa mõjutada järelevalvenõukogu 
liikmeid nende EVJAga seotud ülesannete 
täitmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt asutamislepingu artiklile 205.

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 
16.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatusse kuuluvad eesistuja, komisjoni 
esindaja ja neli liiget, kelle 
järelevalvenõukogu on valinud oma 
liikmete seast.

1. Juhatusse kuulub kuus liiget: eesistuja, 
komisjoni esindaja ja neli liiget, kelle 
järelevalvenõukogu on valinud oma
hääleõiguslike liikmete seast.

Or. en

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigil liikmetel peale eesistuja on 
asendusliige, kes võib asendada juhatuse 
liiget, kellel ei ole võimalik osaleda.

Kõigil liikmetel on asendusliige, kes võib 
asendada juhatuse liiget, kellel ei ole 
võimalik osaleda. Eesistuja asendusliige 
valitakse vastavalt artikli 33 lõikele 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab vastu otsused 
kohalviibivate liikmete häälteenamusega. 
Igal liikmel on üks hääl.

2. Juhatus võtab vastu otsused
järelevalvenõukogu poolt valitud
kohalviibivate liikmete häälteenamusega. 
Igal kõnealusel liikmel on üks hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Sõltumatus

Juhatuse liikmed täidavad oma 
ülesandeid sõltumatult ja objektiivselt 
ühenduse huvides, nad ei küsi ega võta 
vastu juhiseid ühenduse institutsioonidelt 
ja asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ja 
muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus nimetab apellatsiooninõukogu 
liikmed ametisse ja vabastab nad ametist 
kooskõlas artikli 44 lõikega 3 ja artikli 44 

välja jäetud
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lõikega 5.

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantsturu osaliste ja asjaomaste turgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast komisjoni korraldatud ja 
juhitud avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantsturu osaliste ja asjaomaste turgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
kolmest kandidaadist koosneva esialgse 
nimekirja. Pärast kõnealuste kandidaatide 
kuulamiste korraldamist valib Euroopa 
Parlament kõnealuste kandidaatide seast 
välja ühe. Sel viisil valitud kandidaadi 
määrab ametisse järelevalvenõukogu.

Or. en
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Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Parlament on arvamusel, et 
ükski esialgse nimekirja kandidaatidest ei 
täida piisaval määral esimeses lõigus 
sätestatud tingimusi, alustatakse avalikku 
valikumenetlust uuesti.

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti valib järelevalvenõukogu oma 
liikmete seast asendusliikme, kes täidab 
eesistuja kohustusi tema puudumise korral.

Samuti valib järelevalvenõukogu oma 
liikmete seast asendusliikme, kes täidab 
eesistuja kohustusi tema puudumise korral.
Kõnealuseks asendusliikmeks ei ole 
juhatuse liige.

Or. en
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Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, Euroopa Liidu 
institutsioonid ning muud avaliku või 
erasektori asutused ei püüa mõjutada 
eesistujat tema kohustuste täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament võib kutsuda
eesistuja või tema asendusliikme, austades 
täielikult tema sõltumatust, oma pädeva 
komitee ette korrapäraselt esinema ning
selle komitee liikmete küsimustele
vastama.

1. Eesistuja esineb Euroopa Parlamendi 
ees ja vastab selle liikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võib ka paluda 
eesistujal esitada aruanne oma ülesannete 
täitmise kohta.

2. Euroopa Parlament võib ka paluda 
eesistujal esitada Euroopa Parlamendile 
taotluse korral aruande oma ülesannete 
täitmise kohta vähemalt 15 päeva enne 
lõikes 1 nimetatud esinemist.

Or. en
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Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantsturu osaliste ja
asjaomaste turgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast komisjoni 
poolt korraldatud ja juhitud avalikku 
valikumenetlust ning Euroopa Parlamendi 
kinnituse saamist, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantsturu osaliste ja 
asjaomaste turgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, ELi institutsioonid ning 
muud avaliku või erasektori asutused ei 
püüa mõjutada tegevdirektorit tema 
ülesannete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EVJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd
Euroopa Kindlustus- ja 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EVJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse
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Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ja Pangandusjärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

Euroopa järelevalveasutuse kõikide 
sammaste raames, eelkõige järgmistes 
valdkondades:
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaeinvesteerimistooted; ning
– rahapesuvastased meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40a
Järelevalve

1. Ühiskomitee täidab konsolideeriva 
järelevalveasutuse ülesandeid kõikide 
finantsturu osaliste ja finantsturu oluliste 
osaliste suhtes vastavalt artiklile 12 a.
2. Ühiskomitee rahastab kõnealust 
järelevalvetegevust, kogudes tasu kõikidelt 
finantsturu osalistelt, kelle üle ta 
järelevalvet teostab, võttes aluseks osalise 
likvideerimisohu.

Or. en

Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühiskomitee koosneb eesistujast ning 1. Ühiskomitee koosneb kõigi Euroopa
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Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ning Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse eesistujatest ning vajaduse korral 
artikli 43 kohaselt loodud allkomiteede 
eesistujast.

järelevalveasutuste eesistujatest ning 
vajaduse korral artikli 43 kohaselt loodud 
allkomiteede eesistujast.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektor, komisjon ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu kutsutakse 
Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
koosolekutele ja ka artiklis 43 osutatud 
allkomiteede koosolekutele vaatlejatena.

2. Tegevdirektor, komisjoni esindaja ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
kutsutakse Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomitee koosolekutele ja ka artiklis 43 
osutatud allkomiteede koosolekutele 
vaatlejatena.

Or. en

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Koosseis

1. Apellatsiooninõukogu on Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ühine 
organ.
2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget, kellel on asjakohased 
teadmised ja kogemused, v.a pädevate 
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asutuste või muude EVJA tegevusse 
kaasatud liikmesriikide asutuste või 
ühenduse institutsioonide praegused 
töötajad.
Apellatsiooninõukogu määrab oma 
presidendi.
Apellatsiooninõukogu võtab otsuseid 
vastu oma kuuest liikmest vähemalt nelja 
häälteenamuse alusel.
Apellatsiooninõukogu kutsub vajaduse 
korral kokku selle president.
3. EVJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja 
olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga. 
Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutus]. 
4. Apellatsiooninõukogu liikmete 
ametiaeg on viis aastat. Ametiaega võib 
üks kord pikendada.
5. EVJA juhatuse poolt ametisse 
nimetatud apellatsiooninõukogu liiget ei 
tohi tema ametiaja jooksul ametist 
vabastada, välja arvatud juhul, kui liige 
on süüdi tõsises üleastumises, mille puhul 
juhatus teeb pärast järelevalvenõukoguga 
konsulteerimist sellekohase otsuse.
6. EVJA, Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
tagavad apellatsiooninõukogule piisava 
tegevustoetuse ja abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
Sõltumatus ja erapooletus

1. Apellatsiooninõukogu liikmed on oma 
otsuste tegemisel sõltumatud. Nad ei ole 
seotud mingite juhistega. Nad ei tohi täita 
EVJA-s, juhatuses ega 
järelevalvenõukogus muid ülesandeid. 
2. Apellatsiooninõukogu liikmed ei tohi 
kaebuse menetlemises osaleda, kui neil on 
sellega seotud isiklikud huvid, kui nad on 
olnud varem menetluse ühe osalise 
esindajad või kui nad on osalenud 
edasikaevatud otsuse tegemises.
3. Kui apellatsiooninõukogu liige leiab 
ühel lõikes 1 ja 2 nimetatud põhjusel või 
mis tahes muul põhjusel, et kaasliige ei 
peaks osalema kaebuse menetlemises, 
teatab liige sellest apellatsiooninõukogule.
4. Apellatsioonimenetluse iga osaline võib 
igal lõigetes 1 ja 2 osutatud põhjusel või 
erapoolikuse kahtluse korral taotleda 
apellatsiooninõukogu liikme taandamist. 
Taandamistaotluse aluseks ei või olla 
liikmete kodakondsus ja seda ei võeta 
vastu, kui taandamistaotluse põhjusest 
teadlik olev apellatsioonimenetluse 
osaline on juba alustanud menetlust 
muudel alustel kui apellatsiooninõukogu 
koosseisu vaidlustamine.
5. Apellatsiooninõukogu teeb otsuse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel võetavate 
meetmete kohta ilma asjaomase liikme 
osavõtuta. 
Asjaomane liige asendatakse selle otsuse 
tegemiseks apellatsiooninõukogus tema 
asendajaga, v.a juhul, kui asendaja on 
samas olukorras. Sel juhul määrab 
eesistuja asendusliikme olemasolevate 
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asendajate seast.
6. Apellatsiooninõukogu liikmed 
kohustuvad tegutsema sõltumatult 
avalikes huvides.
Selleks esitavad nad kohustuste 
deklaratsiooni ja huvide deklaratsiooni, 
millega tunnistavad kas mis tahes huvide 
puudumist, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks, või selliste 
otseste või kaudsete huvide olemasolu. 
Kõnealused deklaratsioonid esitatakse 
igal aastal kirjalikult ning need 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta 
otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse 
esitamist.

Ühiskomitee teeb kaebuse kohta otsuse 
kahe kuu jooksul pärast kaebuse esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui edasikaevatud otsus kuulub käesoleva 
määruse reguleerimisalasse, ei saa 
asutuse eesistuja otsust hääletamise teel 
muuta.

Or. en
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Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese Astme Kohtusse või Euroopa 
Kohtusse kaebamine

Üldkohtusse või Euroopa Kohtusse 
kaebamine

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Esimese Astme Kohtule või Euroopa 
Kohtule võib esitada hagi vastavalt 
asutamislepingu artiklile 230, et 
vaidlustada apellatsiooninõukogu otsus või 
EVJA otsus, kui puudub 
apellatsiooninõukogule edasikaebuse 
esitamise õigus.

1. Esimese Astme Kohtule või Euroopa 
Kohtule võib esitada hagi vastavalt 
asutamislepingu artiklile 263, et 
vaidlustada apellatsiooninõukogu otsus või 
EVJA otsus, kui puudub 
apellatsiooninõukogule edasikaebuse 
esitamise õigus.

Or. en

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui EVJA-l on kohustus tegutseda ja ta 
ei tee otsust, võib Esimese Astme Kohtule 
või Euroopa Kohtule seoses 
tegevusetusega esitada kaebuse vastavalt 

2. Kui EVJA-l on kohustus tegutseda ja ta 
ei tee otsust, võib Esimese Astme Kohtule 
või Euroopa Kohtule seoses 
tegevusetusega esitada kaebuse vastavalt 
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asutamislepingu artiklile 232. asutamislepingu artiklile 265.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikmesriikide pädeva(te) 
järelevalveasutus(t)e kohustuslikud 
osamaksud; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA kulud hõlmavad vähemalt 
personali-, palga-, haldus-, infrastruktuuri-
ja tegevuskulusid.

2. EVJA kulud hõlmavad vähemalt 
personali-, palga-, haldus-, infrastruktuuri-, 
kutsealase koolituse ja tegevuskulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selle esialgse eelarvestuse põhjal kannab 
komisjon Euroopa Liidu üldeelarve 
esialgsesse projekti kalkulatsioonid, mida 
ta peab ametikohtade loetelu jaoks 
vajalikuks, ning üldeelarvest eraldatava 

3. Selle esialgse eelarvestuse põhjal kannab 
komisjon Euroopa Liidu üldeelarve 
esialgsesse projekti kalkulatsioonid, mida 
ta peab ametikohtade loetelu jaoks 
vajalikuks, ning üldeelarvest eraldatava 
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toetuse summa, mille ta esitab 
eelarvepädevatele institutsioonidele 
vastavalt asutamislepingu artiklile 272.

toetuse summa, mille ta esitab 
eelarvepädevatele institutsioonidele 
vastavalt asutamislepingu artiklitele 313 ja 
314.

Or. en

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Järelevalvenõukogu liikmetel, juhatusel, 
tegevdirektoril ja EVJA töötajatel, 
sealhulgas liikmesriikidest ajutiselt 
lähetatud ametnikel on kohustus hoida 
ametisaladust vastavalt asutamislepingu 
artiklile 287 ning asjaomastele ühenduse 
õiguse sätetele, isegi pärast oma 
ametikohustuste lõppemist.

1. Järelevalvenõukogu liikmetel, juhatusel, 
tegevdirektoril ja EVJA töötajatel, 
sealhulgas liikmesriikidest ajutiselt 
lähetatud ametnikel on kohustus hoida 
ametisaladust vastavalt asutamislepingu 
artiklile 339 ning asjaomastele ELi 
õigusaktide sätetele, isegi pärast oma 
ametikohustuste lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EVJA poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsused 
võib pärast apellatsiooninõukogule kaebuse 
esitamist vajaduse korral kaevata edasi 
ombudsmanile või esitada kaebuse 
Euroopa Kohtule kooskõlas 
asutamislepingu artiklites 195 ja 230
sätestatud tingimustega.

3. EVJA poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 
1049/2001 artiklile 8 vastu võetud otsused 
võib pärast apellatsiooninõukogule kaebuse 
esitamist vajaduse korral kaevata edasi 
ombudsmanile või esitada kaebuse 
Euroopa Kohtule kooskõlas 
asutamislepingu artiklites 228 ja 263
sätestatud tingimustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA töös on võimalik osaleda riikidel, 
kes ei kuulu Euroopa Liitu ja kes on 
sõlminud ühendusega lepingu, millega nad 
on võtnud vastu ja kohaldavad ühenduse
õigust EVJA pädevusvaldkonnas, nagu on 
osutatud artikli 1 lõikes 2.

1. EVJA töös on võimalik osaleda riikidel, 
kes ei kuulu Euroopa Liitu ja kes on 
sõlminud liiduga lepingu, millega nad on 
võtnud vastu ja kohaldavad liidu õigust 
EVJA pädevusvaldkonnas, nagu on 
osutatud artikli 1 lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kolmas riik võib EVJA tegevuses, mis 
on otseselt tema huvides, osaleda 
tingimusel, et ta kohaldab võrdväärseks 
tunnistatud õigusnorme artikli 1 lõikes 2 
nimetatud EVJA pädevusvaldkondades, ja 
juhul, kui ta sõlmib selle kohta ELiga 
lepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon vastutab EVJA haldusliku 
loomise ja esialgse haldustegevuse eest 
seni, kuni EVJA on saavutanud oma 
eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

1. Komisjon vastutab tihedas koostöös 
komisjoni otsusega 2009/77/EÜ loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komiteega (kolmanda taseme komitee)
EVJA haldusliku loomise ja esialgse 
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haldustegevuse eest seni, kuni EVJA on 
saavutanud oma eelarve täitmiseks 
operatiivse suutlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel avaldab
komisjon üldaruande EVJA tegevuse ja 
käesoleva määrusega sätestatud menetluste 
tulemusena saadud kogemuse kohta.

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel avaldab EVJA
üldaruande EVJA tegevuse ja käesoleva 
määrusega sätestatud menetluste 
tulemusena saadud kogemuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas 
väärtpaberituru sidusrühmade koguga.

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas liidus. Aruandes 
hinnatakse samuti kogu Euroopa 
järelevalveasutuste süsteemi tõhusust 
ning asutuse eelarvelisi vajadusi, 
arvestades asutuse suurenevat vastutust, 
volitusi ja ülesandeid. Hindamine põhineb 
ulatuslikul konsulteerimisel, sealhulgas 
väärtpaberituru sidusrühmade koguga.

Or. en
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SELETUSKIRI

Taust

Parlament on alates finantsteenuste tegevuskava käivitamisest etendanud keskset rolli ühtse 
finantsteenuseturu rajamises, edendades aktiivselt ühtlustamist, läbipaistvust ja ausat 
konkurentsi ning tagades samal ajal investorite ja tarbijate kaitse.

Parlament on nõudnud regulaarselt juba pikka aega enne finantskriisi tõeliselt võrdse 
konkurentsiolukorra tagamist kõigile ELi tasandi osalistele, juhtides ühtlasi tähelepanu 
olulistele puudustele Euroopa järelevalvestruktuuris seoses tugevamini integreeritud 
finantsturgudega (vt sellega seoses García-Margallo y Marfili raportit komisjoni teatise 
„Finantsturgude raamistiku rakendamine: tegevuskava” kohta (2000)1, Van den Burgi raportit 
usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve kohta Euroopa Liidus (2002)2, Van den Burgi 
raportit valge raamatu: finantsteenuste poliitika (2005–2010) kohta3 (2007) ning Van den 
Burgi ja Daianu raportit soovitustega komisjonile Lamfalussy protsessi järelmeetmete kohta: 
edaspidine järelevalvestruktuur (2008)4). Peale selle on teatavates õigusaktides juba esitatud 
peamisi põhimõtteid ja osutatud üldisele suundumusele, millega tuleks arvestada ELi tulevase 
järelevalvekorra puhul (vt Skinneri raportit Solventsus II kohta (2009); Gauzèsi raport 
reitinguagentuure käsitleva määruse kohta (2009)).

Parlament on kõigis raportites kutsunud Euroopa Komisjoni üles analüüsima, milliseid 
samme tuleb teha tugevamini integreeritud järelevalvestruktuuri saavutamiseks, samal ajal 
pidades silmas eesmärki saavutada integreeritud ühtne finantsteenuseturg. Samuti on Euroopa 
Parlament märkinud, et vaja on tõhusamat järelevalvet kõige tähtsamate turuosaliste 
süsteemsete ja usaldatavusriskide üle. Makrotasandi usaldatavusjärelevalve analüüsimine ja 
kriisi ohjamine peaksid olema osa finantsstabiilsuse tagamise mandaadist. Euroopa Parlament 
toetab ühtse Euroopa järelevalveasutuse loomist piiriüleste asutuste jaoks ELi tasandil ning 
üle-euroopalise mehhanismi loomist neid puudutavate kriiside lahendamiseks.

Euroopa Komisjon otsustas kutsuda kokku kõrgetasemelise eksperdirühma, kes esitab 
ettepanekud Euroopa järelevalvekorra tugevdamiseks. De Larosière’i juhitud töörühm esitas 
aruande 2009. aasta veebruaris ning 23. septembril 2009 esitas Euroopa Komisjon 
konkreetsed õigusakti ettepanekud, mille eesmärgid peaksid olema järgmised:

– luua liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste võrgustik, kes teevad koostööd uute Euroopa 
järelevalveasutustega. Asutusel on kolm sammast. Kõik sambad tuginevad Euroopa 
järelevalvekomiteedel5, st üks sammas Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusel, teine 
sammas Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusel ja kolmas 
sammas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel. Euroopa järelevalveasutuste 

                                               
1 EÜT C 40, 7.2.2001, lk 453.
2 ELT C 25E, 29.1.2004, lk 394.
3 Euroopa Liidu Teatajas avaldamata.
4 ELT C 9E, 15.1.2010, lk 48.
5 Need on Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
Komitee ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee.
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ühiskomitee tagab Euroopa finantsturgude konsolideeritud reguleerimise ja järelevalve.

– luua Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis jälgib ja hindab selliseid võimalikke 
ohtusid finantsstabiilsusele, mis tulenevad makromajanduslikest suundumustest ja 
finantssüsteemi arengust. Selleks annab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu kogu 
süsteemi hõlmavate oluliste riskide kohta varajase hoiatuse ja esitab vajaduse korral 
soovitused kõnealuste riskide vähendamiseks1.

Euroopa Kohus2 on kinnitanud, et asutamislepingu artikkel 95 (praegune Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 114), mis käsitleb selliste meetmete võtmist, mille eesmärk on 
õigusaktide ühtlustamise kaudu luua siseturg ja aidata kaasa selle toimimisele, on asjakohane 
alus selleks, et luua „ühenduse asutus, mille ülesanne on aidata ühtlustamisprotsessile kaasa”, 
kui sellisele asutusele seatud ülesanded on tihedalt seotud siseriiklikke õigusakte ühtlustavate 
õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate küsimustega.

Nimetatud õigusakti ettepanekutele järgnes 26. oktoobril 2009 esimene raamdirektiiv, millega 
muudetakse 11 direktiivi, et selgemini määratleda kavandatud järelevalvekorra ülesanded. 
Tõenäoliselt järgneb mõne kuu pärast teine raamdirektiiv, et viia ettevõetu lõpule.

                                               
1 Tuleb märkida, et käesolevas seletuskirjas keskendutakse ettepanekutele, mille kohaselt luuakse Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem olemasolevate Euroopa järelevalvekomiteede baasil, kujundades need ümber 
Euroopa järelevalveasutusteks. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomise ettepanekut käsitletakse eraldi 
märgukirjas.
2 Vt Euroopa Kohtu kohtuasi C-217/04, punkt 44.


