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LÜHISELGITUS

Taust

Tuginedes De Larosière’i aruandes antud soovitustele, esitas komisjon ettepanekud Euroopa 
uue finantsjärelevalve korra kohta. Nende 23. septembril 2009. aastal avaldatud 
õigusloomeettepanekute eesmärk on luua:

- Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis teostab järelevalvet üksikute 
finantsinstitutsioonide üle („mikrotasandi usaldatavusjärelevalve”) ning koosneb 
liikmesriikide selliste finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, kes teevad koostööd 
uute Euroopa järelevalveasutustega1, ühendades seeläbi üleeuroopalise 
finantsjärelevalveraamistiku ja kohalike mikrotasandi järelevalveasutuste 
eriteadmised;

- Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, mis jälgib ja hindab ohte finantssüsteemi kui 
terviku stabiilsusele („makrotasandi usaldatavusjärelevalve”).

Euroopa järelevalveasutused on ühenduse asutused, millel on juriidilise isiku staatus, ning 
neil on järgmised eesmärgid: i) parandada siseturu reguleerimise ja järelevalve taset, ii) tagada 
finantsturgude terviklikkus ja nõuetekohane toimimine ning iii) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus, tõhustades järelevalvealast koostööd Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja on suures osas ettepaneku poolt ning plaanib õiguskomisjoni arvamuse 
konstruktiivset sidumist vastutava komisjoni tööga. Arvamuse koostaja usub, et ELi 
finantsturge ja -institutsioone on vaja põhjalikult reformida, et suurendada konkurentsi 
võrdsete võimaluste tagamise abil ning tagada võimalikult suures ulatuses ühtne kord ja 
reguleerimine. Arvamuse koostaja on seisukohal, et komisjoni ettepanek koos käesolevas 
arvamuse projektis esitatud väikeste muudatuste ja uuendustega on hädavajalik, et tagada 
tõhusam järelevalve ja eeskirjade koostamine ning paremini tuvastada ohte finantssüsteemile.

Arvamuse koostaja on veendunud, et asutuse otsuste tegemise volitused ei tohi kahjustada 
riiklike järelevalveasutuste tegevust ega suurendada kohaliku järelevalve all olevate üksikute 
majandusüksuste jaoks regulatiivset ebakindlust2. Seetõttu tuleks säilitada asutuse võimalus 
võtta vastu üksikotsuseid finantsturu osaliste kohta eriolukordades, nagu on sätestatud artikli 
10 lõikes 3. 

Igapäevaste olukordade osas kiitis õiguskomisjon laialdaselt toetatud kompromissi alusel 

                                               
1 Need asutused on Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA).
2 Nagu on sätestatud Euroopa Kohtu otsuses Meroni kohtuasjas (Meroni vs High Authority, C -9/56 ja 10/56, 
1957/1958 EKL 133), ei saa institutsioon delegeerida volitusi, mida tal ei ole. Kui asutusele antakse volitused 
otsustada, kas pädev riiklik asutus on täitnud ühenduse õigust, nagu on kirjas artikli 9 lõikes 6 ja artikli 11 lõikes 
3, tähendaks see asutusele selliste volituste andmist, mis ületavad kindlaksmääratud täitevvolitusi, mis on seotud 
otsuste langetamisega vaidlustes õiguse nõuetekohase kohaldamise üle.
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heaks muudatusettepanekud, mis puudutavad Euroopa järelevalveasutuste volitusi teha 
igapäevastes olukordades turuosaliste suhtes üksikotsuseid (artikli 9 lõige 6 ja artikli 11 lõige 
4), ja tegi ettepaneku Euroopa järelevalveasutuse ja komisjoni vahel järgitava menetluse 
kohta, et paremini kooskõlastada Euroopa järelevalveasutuste volitusi komisjonile Euroopa 
Liidu lepingu artikli 17 lõikega 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 258 antud 
volitusi.

Siduvad eeskirjad tuleks koostada üksnes ELi tasandil, kas ELi institutsioonide poolt või 
Euroopa järelevalveasutuste poolt institutsioonide järelevalve all, austades sellega 
subsidiaarsuse põhimõtet. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et kindlasti tuleb vältida 
tõlgendusi, mis ei ole proportsionaalsed eesmärgiga, on ülemäära üksikasjalikud või isegi 
sobimatud, sest need on loodud kiirustades, ilma tegeliku dialoogita. Seepärast soovib 
arvamuse koostaja kindlasti turuosaliste osalemist otsustamisprotsessis.

Mikro- ja makrotasandi vaheline koostöö ja teabevahetus on hädavajalik. Kuid on tähtis, et 
asutuse volitused selles valdkonnas oleksid kooskõlas ELi õiguses sätestatud ametisaladuse 
hoidmise kohustusega, et konfidentsiaalset teavet saaksid üksnes need ametid ja asutused, 
kellel on sellele õigus. Samuti tuleb kindlasti arvesse võtta asjaolu, et mõnel juhul võib 
pädevatest asutustest väljapoole saadetavate üldandmete anonüümseks muutmine keeruline 
olla1. Seepärast on arvamuse koostaja seisukohal, et konfidentsiaalseid andmeid tuleb kaitsta 
järjekindlalt ja kooskõlas ELi õigusega.

Lisaks neile põhiküsimustele on arvamuse koostaja veendunud, et asutuse vahendajaroll 
tuleks paremini määratleda ja seda edasi arendada. Lisaks sellele peaks asutusel olema 
rahvusvahelisem roll, aga tema kokkulepped peaksid jääma mittesiduvateks. Tuleks edendada 
täiendavaid meetmeid läbipaistvuse suurendamiseks ja haldusstandardite kasutamise 
ergutamiseks.

Arvamuse koostaja on samuti seisukohal, et rohkem tuleks mõelda sellele, kuidas tagada 
ettepanekuga tarbijate ja investorite parem kaitse finantsturgudel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel 
on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve 

                                               
1 Nt mõnes liikmesriigis on turul ainult mõned suuremad osalised. Seega annaks üldandmete avaldamine 
tegelikult teavet ka konkreetsete ettevõtete kohta.
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olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. Riigi tasandil 
toimivad järelevalvemudelid jäävad maha
Euroopa integreeritud ja omavahel 
ühendatud finantsturgudest, kus paljud 
finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt. 
Kriis tõi esile puudused liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahelises koostöös, 
koordineerimises, ühenduse õiguse ühtses 
kohaldamises ja usalduses.

olulised puudused üksikjuhtudel ja 
finantssüsteemis üldiselt. On tõestatud, et
riigi tasandil toimivad järelevalvemudelid
on ebapiisavad Euroopa integreeritud ja 
omavahel ühendatud finantsturgude jaoks, 
kus paljud finantsettevõtjad tegutsevad 
piiriüleselt. Kriis tõi esile puudused 
liikmesriikide järelevalveasutuste vahelises 
koostöös, koordineerimises, ühenduse 
õiguse ühtses kohaldamises ja usalduses.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ühenduse õiguse nõuetekohane ja 
täielik kohaldamine on tähtsaim eeldus 
selleks, et tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, finantssüsteemi stabiilsus ning 
võrdsed konkurentsitingimused finantsturu 
osalistele kogu ühenduses. Seepärast 
tuleks kehtestada mehhanism, mille 
kohaselt EVJA käsitleb ühenduse õiguse
ebaõige või ebapiisava kohaldamise
juhtusid. Kõnealust mehhanismi tuleks 
kohaldada valdkondades, kus ühenduse 
õigusaktidega on kindlaks määratud selged 
ja tingimusteta kohustused.

(17) Liidu õiguse nõuetekohane ja täielik 
kohaldamine on tähtsaim eeldus selleks, et 
tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus 
ja nõuetekohane toimimine, 
finantssüsteemi stabiilsus ning võrdsed 
konkurentsitingimused finantsturu 
osalistele kogu liidus. Seepärast tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
EVJA käsitleb liidu õiguse kohaldamata 
jätmise juhtusid. Kõnealust mehhanismi 
tuleks kohaldada valdkondades, kus 
ühenduse õigusaktidega on kindlaks 
määratud selged ja tingimusteta 
kohustused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Erandolukorras, kui asjaomane pädev 
asutus jätkuvalt ei suuda võtta teatavaid 
meetmeid, võib EVJA viimase abinõuna 
võtta vastu konkreetsetele 
finantseerimisasutustele adresseeritava 
otsuse. Selline pädevus peaks piirduma 

(20) Erandolukorras, kui asjaomane pädev 
asutus jätkuvalt ei suuda võtta teatavaid 
meetmeid, võib EVJA viimase abinõuna ja 
ainult kiireloomulistel juhtudel võtta vastu 
konkreetsetele finantseerimisasutustele 
adresseeritava otsuse. Selline pädevus 
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erandjuhtudega, mil pädev asutus ei järgi 
talle adresseeritud otsuseid ja mille korral 
ühenduse õigus on ELis kehtivate või 
tulevaste õigusaktide kohaselt 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult 
kohaldatav.

peaks piirduma erandjuhtudega, mil pädev 
asutus ei järgi talle adresseeritud otsuseid 
ja mille korral ühenduse õigus on ELis 
kehtivate või tulevaste õigusaktide kohaselt 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult 
kohaldatav.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) EVJA peaks aktiivselt edendama 
järelevalvealast lähenemist kogu
ühenduses, et kujundada välja ühine 
järelevalvekultuur.

(25) EVJA peaks aktiivselt edendama 
järelevalvealast lähenemist kogu liidus, et 
kujundada välja ühine järelevalvekultuur, 
austades samal ajal täielikult 
liikmesriikide eelarvelisi kohustusi.

Muudatusettepanek 5

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 

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

selliste testide läbiviimisel kohaldatakse 
liikmesriikide tasandil võimalikult ühtset 
metoodikat.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
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.

(29) Võttes arvesse finantsteenuste 
üleilmastumist ja rahvusvaheliste 
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. Asutus 
peaks ära kasutama ka koostööd, mida 
komisjon juba praegu teeb 
rahvusvaheliste foorumitega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EVJA-l olema õigus nõuda kogu vajalikku 
teavet. Selleks et vältida finantsturu 
osaliste aruandekohustuste dubleerimist, 
peaks kõnealuse teabe tavaliselt esitama 
liikmesriigi järelevalveasutused, kes on 
finantsturgudele ja finantsturu osalistele 
kõige lähemal. Kui liikmesriigi pädev 
asutus ei esita või ei saa esitada sellist 
teavet õigel ajal, võib EVJA nõuda teavet 
vahetult asjakohastelt finantsturu osalistelt 
ja muudelt isikutelt. Liikmesriikide 
ametiasutused peaksid EVJA-t selliste 
vahetute taotluste esitamisel aitama.

(31) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EVJA-l olema õigus nõuda kogu vajalikku 
teavet. Selleks et vältida finantsturu 
osaliste aruandekohustuste dubleerimist, 
peaks kõnealuse teabe tavaliselt esitama 
liikmesriigi järelevalveasutused, kes on 
finantsturgudele ja finantsturu osalistele 
kõige lähemal, järgides nõuet, et 
konfidentsiaalset teavet ei avaldata 
ametitele ja asutustele, kellel ei ole sellele 
õigust. Kui liikmesriigi pädev asutus ei 
esita või ei saa esitada sellist teavet õigel 
ajal, võib EVJA nõuda teavet vahetult 
asjakohastelt finantsturu osalistelt ja 
muudelt isikutelt. Liikmesriikide 
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ametiasutused peaksid EVJA-t selliste 
vahetute taotluste esitamisel aitama.

Muudatusettepanek 8

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 ning neid kaitstakse järjekindlalt ja 
kooskõlas ELi õigusega. Kui Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu esitab 
EVJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele adresseeritud hoiatusi 
või soovitusi, võtab EVJA kohe meetmeid 
ja tagab järelmeetmete võtmise.

Muudatusettepanek 9

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 

(34) Liikmesriigid vastutavad 
finantsstabiilsuse säilitamise eest
kriisiolukorras, eelkõige seoses üksikute 
raskustes olevate finantseerimisasutuste
stabiliseerimise ja toetamisega. Meetmed, 
mida EVJA võtab eriolukorras või 
teatavate probleemide lahendamiseks ja 
mis mõjutavad finantseerimisasutuse
stabiilsust, ei tohiks mõjutada 
liikmesriikide eelarvepädevust. Tuleks 
kehtestada mehhanism, mille kohaselt 
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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 
valdkonnas.

võivad liikmesriigid taotleda EVJA otsuse
läbivaatamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/25/EÜ, 
direktiiv 2004/39/EÜ, direktiiv 
2004/109/EÜ, direktiiv 2005/60/EÜ, 
direktiiv 2009/65/EÜ, direktiiv 
2002/65/EÜ, direktiiv 2006/49/EÜ (ilma, 
et see piiraks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 
direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

2. EVJA tegutseb järgmiste õigusaktide 
reguleerimisala piires: direktiiv 97/9/EÜ, 
direktiiv 98/26/EÜ, direktiiv 2001/34/EÜ, 
direktiiv 2002/47/EÜ, direktiiv 
2002/87/EÜ, direktiiv 2003/6/EÜ, direktiiv 
2003/71/EÜ, direktiiv 2004/39/EÜ, 
direktiiv 2004/109/EÜ, direktiiv 
2005/60/EÜ, direktiiv 2009/65/EÜ, 
direktiiv 2002/65/EÜ, direktiiv 
2006/49/EÜ (ilma, et see piiraks Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse pädevust 
usaldatavusjärelevalve valdkonnas), 
direktiiv … [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejaid käsitlev 
tulevane direktiiv], määrus 
…[reitinguagentuure käsitlev tulevane 
määrus], sh kõik komisjoni direktiivid, 
määrused ja otsused, mis põhinevad 
kõnealustel õigusaktidel, ning kõik 
tulevased õigusaktid, millega antakse 
EVJA-le ülesandeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
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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 ning 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 
investoreid, iii) tagada finantsturgude 
terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane 
toimimine, iv) tagada finantssüsteemi 
stabiilsus ning v) tõhustada rahvusvahelist 
järelevalvealast koostööd, arvestades 
sealjuures vajadust edendada siseturul 
konkurentsi ja uuendustegevust ning 
tagada rahvusvaheline konkurentsivõime. 
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.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) anda välja artikli 8 kohaseid suuniseid 
ja soovitusi;

(b) anda välja artikli 8 kohaseid 
mittesiduvaid suuniseid ja soovitusi;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Tehnilised standardid – delegeeritud 
õigusaktid
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Muudatusettepanek 14

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

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 kõnealuste standardite kavandite 
esitamist komisjonile, viib EVJA vajaduse 
korral läbi asjakohase avaliku arutelu, 
kaasates finantsturu osalised nende kohta 
kehtestatavate eeskirjade koostamisse, et 
eeskirjad oleksid proportsionaalsed 
eesmärgiga ja mitte ülemäärased, ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab standardid vastu
määruste või otsustega, mis on Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290
kohased delegeeritud õigusaktid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

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.

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. EVJA viib läbi 
suuniseid ja soovitusi käsitleva avaliku 
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arutelu ning analüüsib võimalikke 
seonduvaid kulusid ja kasu. Suunised 
avaldatakse EVJA veebilehel.

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

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

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

Kui pädev asutus kõnealuseid suuniseid ja 
soovitusi ei kohalda, põhjendab ta seda 
EVJA-le. EVJA avaldab nimetatud 
põhjendused, teatades pädevale asutusele 
õigeaegselt oma kavatsusest seda teha.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse eeskirjade ühtne kohaldamine Liidu õiguse kohaldamata jätmine
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 pädev asutus ei ole 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.

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, nõukogu
või komisjoni taotlusel või omal algatusel 
pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida ühenduse õiguse 
võimalikku kohaldamata jätmist.

Ilma et see piiraks artikliga 20 ettenähtud 
volitusi, esitab pädev asutus viivitamata 
EVJA-le kogu teabe, mida EVJA peab 
uurimise läbiviimiseks vajalikuks.

Ilma et see piiraks artikliga 20 ettenähtud 
volitusi, esitab pädev asutus viivitamata 
EVJA-le kogu teabe, mida EVJA peab 
uurimise läbiviimiseks vajalikuks.

3. EVJA võib hiljemalt kahe kuu jooksul 
pärast uurimise algatamist esitada 
asjaomasele pädevale asutusele soovituse 
meetmete kohta, mida tuleb võtta
ühenduse õiguse järgmiseks.

3. EVJA võib hiljemalt kahe kuu jooksul 
pärast uurimise algatamist esitada 
asjaomasele pädevale asutusele soovituse 
meetmete kohta, mida tuleb võtta liidu
õiguse järgmiseks.

Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates soovituse kättesaamisest 

Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates soovituse kättesaamisest 
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EVJA-t meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta, et tagada ühenduse õiguse 
järgimine.

EVJA-t meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta, et tagada liidu õiguse 
järgimine.

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 liidu
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 liidu õiguse
järgimiseks vajalike meetmete võtmist.

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

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

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.

EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.

EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.

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

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

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

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud 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 siseturul või tagada 
finantssüsteemi nõuetekohane toimimine ja 
terviklikkus piiriülese tegevuse korral, 
võib EVJA, ilma et see piiraks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, võtta juhul,
kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantsturu osaliste suhtes, vastu 
finantsturu ühele osalisele adresseeritava 
otsuse, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusaktides sätestatud kohustuste 
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lõpetamist. täitmiseks, sealhulgas mis tahes tegevuse 
lõpetamist. Enne üksikotsuse vastuvõtmist 
teavitab EVJA sellest komisjoni.
Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.
EVJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.
Kahe nädala jooksul pärast EVJA otsuse 
kavandi saamist otsustab komisjon, kas 
see kinnitada või mitte. Komisjon ei või 
seda ajavahemikku pikendada. Komisjon 
võib otsuse kavandi kinnitada ainult 
osaliselt või muudatustega, kui see on 
liidu huvides.
Kui komisjon otsuse kavandit ei kinnita 
või kinnitab selle osaliselt või 
muudatustega, teavitab ta sellest EVJA-t 
viivitamatult ametliku arvamuse vormis.
Nädala jooksul pärast asjaomase ametliku 
arvamuse saamist vaatab EVJA oma 
otsuse läbi ja kohandab seda vastavalt 
komisjoni ametlikule arvamusele ning 
saadab selle viivitamatult komisjonile.
Ühe nädala jooksul pärast EVJA 
muudetud otsuse saamist otsustab 
komisjon, kas see kinnitada või mitte.
Kui komisjon muudetud otsuse tagasi 
lükkab, loetakse otsus mitte vastu võetuks.

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega.

EVJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega.

7. Olenemata asjaolust, kas pädevad 
asutused on samas küsimuses võtnud 
varem vastu mis tahes muu otsuse, 
kohaldatakse lõike 6 kohaselt vastu 
võetud otsuseid.
Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 4 või 6 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.

7. Mis tahes meetmed, mida pädev asutus 
võtab seoses lõigete 4 või 6 kohase otsuse 
asjaoludega, on kooskõlas kõnealuste 
otsustega.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine

Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine piiriüleste olukordade puhul

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selleks, et EVJA saaks oma 
soodustavat ja koordineerivat rolli täita, 
teavitatakse teda lõikes 1 nimetatud 
olukorra kõigist asjaomastest arengutest 
ning kutsutakse osalema vaatlejana 
kõikidel asjaomaste liikmesriikide 
pädevate järelevalveasutuste kohtumistel.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Olenemata sellest, kas pädev asutus 
on samas küsimuses võtnud varem vastu 
otsuse, kohaldatakse lõike 3 kohaselt 
tehtud otsuseid. Meetmete võtmisel seoses 
lõike 3 kohaselt vastu võetud otsuses 
käsitletud küsimustega peavad pädevad 
asutused järgima kõnealust otsust.

Muudatusettepanek 22

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, võib 
EVJA, ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 258 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta artikli 9 lõikes 6 
sätestatud menetluse kohaselt vastu 
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) tegutsedes pädevate asutuste taotlusel
või omal algatusel vahendajana, ilma et 

(3) viies pädevate asutuste taotlusel läbi 
mittesiduvat vahendamist, ilma et see 
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see piiraks artikli 11 kohaldamist; piiraks artikli 11 kohaldamist;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 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.

Ilma et see piiraks ELi institutsioonide 
pädevust, võib EVJA luua kontakte 
kolmandate riikide pädevate asutustega. Ta 
võib sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide asutustega. Sellised 
kokkulepped ei too liidule ja selle 
liikmesriikidele kaasa õiguslikke 
kohustusi.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA taotlusel annavad pädevad 
asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused EVJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks, järgides täielikult 
asjaomastes liidu õigusaktides sätestatud 
konfidentsiaalsus- ja 
andmekaitsenõudeid.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EVJA võib ka nõuda, et teavet esitaks 
korrapäraste ajavahemike järel. Selliste 
nõuete puhul kasutakse vajaduse korral 
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ühtseid aruandlusvorme.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väärtpaberituru sidusrühmade kogu Väärtpaberituru sidusrühmade kogu 
asutamine

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EVJA loob väärtpaberituru 
sidusrühmade kogu sidusrühmadega 
konsulteerimiseks EVJA ülesannetega 
seotud valdkondades.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Otsuse tegemisel tagab järelevalvenõukogu 
asjakohase geograafilise tasakaalu ja 
sidusrühmade esindatuse kogu ühenduse 
raames.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

vastu võetud otsused ei ole otseses
vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta ühe kuu
jooksul pärast EVJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele teatada EVJA-le ja 
komisjonile, et pädev asutus kõnealust 
otsust ei rakenda.

2. Kui liikmesriik leiab, et artikli 11 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta kolme tööpäeva
jooksul pärast EVJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele teatada sellest EVJA-
le, nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EVJA teavitab liikmesriiki ühe kuu
jooksul pärast liikmesriigi sellekohase 
teatise saamist sellest, kas ta jääb oma 
otsuse juurde, muudab oma otsust või 
tühistab selle.

EVJA teavitab liikmesriiki ühe nädala
jooksul pärast liikmesriigi sellekohase 
teatise saamist sellest, kas ta jääb oma 
otsuse juurde, muudab oma otsust või 
tühistab selle. Juhul kui EVJA jääb oma 
otsuse juurde või muudab seda, teeb ta 
avalduse selle kohta, et eelarvelisi 
kohustusi ei mõjutata.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikliga 238 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega ühe kuu jooksul, kas 
otsuse juurde tuleb jääda või see tuleb 
tühistada.
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