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LÜHISELGITUS

I Taustateave

Komisjon esitas De Larosière’i raportis esitatud soovitustele tuginedes ettepanekud Euroopa 
uue finantsjärelevalvekorra kohta. Komisjoni 23. septembril 2009 avaldatud õigusakti 
ettepanekute eesmärk on luua:

- Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem konkreetsete finantsasutuste järelevalveks 
(„mikrotasandi usaldatavusjärelevalve“), mis koosneb liikmesriikide selliste 
finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, kes teevad koostööd uute Euroopa 
järelevalveasutustega1, ühendades seeläbi üleeuroopalise finantsjärelevalveraamistiku 
kohalike ja mikrotasandi järelevalveasutuste eriteadmistega;

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

Euroopa järelevalveasutused on ühenduse asutused, millel on juriidilise isiku staatus ja mille 
eesmärgid aitavad: i) parandada reguleerimise taset ja järelevalvet siseturul, ii) tagada 
finantsturgude terviklikkus ning nõuetekohane juhtimine/toimimine ja iii) tagada 
finantssüsteemi stabiilsus, tõhustades järelevalve kooskõlastamist Euroopa ning 
rahvusvahelisel tasandil.

II Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab üldjoontes komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega 
kehtestatakse uus finantsjärelevalvekord, ja selle eesmärki tagada tõhusam järelevalve, et 
selgitada paremini välja finantssüsteemi ohud. Finantskriis on näidanud, et reform selles 
valdkonnas on vajalik konkurentsi suurendamiseks võrdsete tingimuste edendamise kaudu 
ning korra ja reguleerimise järjepidevuse tagamiseks.

1. Artikkel 7 – Tehnilised standardid

Enne Lissaboni lepingu jõustumist esitatud ettepaneku artiklis 7 viidatakse artikli 1 lõikes 2 
märgitud direktiivide kohastele valdkondadele, kus asutus võiks töötada välja tehniliste 
standardite kavandid, mille komisjon kinnitaks ja võtaks ettepaneku kohaselt vastu määruste 
või otsustena. Lissaboni lepinguga kehtestatud uus delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide 
süsteem erineb „vanast“ komiteemenetlusest, millel ei ole enam aluslepingutes õiguslikku 
alust. Seetõttu tuleks selgelt väljendada, et komisjon tegutseb Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 alusel delegeeritud õigusaktide kaudu ja parlament on vastavalt artiklile 
290 menetlusse kaasatud. Ühtlasi tuleks selgitada, et asutuse välja töötatud tehniliste 
standardite kavandid ei ole komisjonile siduvad.

                                               
1  Need asutused on Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA), Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutus (EIOPA) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA).
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2.  Artikkel 9 – Ühenduse eeskirjade ühtne kohaldamine
    Artikkel 10 – Tegevus eriolukordades
   Artikkel 11 – Liikmesriikide järelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste lahendamine

a) Volituste üleandmine

Määruse eelnõus antakse uuele asutusele erivolitused. Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt 
on Euroopa Liidu institutsioonidel piiratud võimalus delegeerida volitusi sõltumatutele 
rakendus- ja reguleerivatele organitele, kuivõrd volituste andmine on seotud üksnes selgelt 
määratletud rakenduspädevusega ning eelkõige ei tohi volitusi saavale organile anda 
poliitiliste valikute tegemise õigust. Pealegi, kuna liit saab rakendada vaid talle 
asutamislepinguga antud volitusi lepingus sätestatud menetluste kohasel, ei saa institutsioonid 
delegeerida rohkem volitusi kui lepinguga antud volitused (vt Euroopa Kohus, Meroni
kohtuasi, 9/56 ja 10/57 (1958), EKL 133 ja 157).

b) Asutuse otsene tegevus

Määruse eelnõu artikli 9 lõikega 6, artikli 10 lõikega 3 ja artikli 11 lõikega 4 antakse, „ilma et 
see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi” 
(Euroopa Liidu toimimise lepingu uus artikkel 258) „juhul, kui artikli 1 lõikes 2 osutatud 
õigusaktide asjakohaseid nõudeid kohaldatakse vahetult finantseerimisasutuste suhtes,” 
volitused võtta vastu liikmesriikide finantsasutustele adresseeritavaid üksikotsuseid, mis on 
nende jaoks siduvad. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku piirata seda asutuse võimalust 
selliselt, et ta saaks siduva otsuse otseselt adresseerida artiklis10 märgitud erakorralise 
kriisiolukorra turuosalisele. Kui artiklis 10 lähtutakse poliitilisest tahtest reageerida kriiside 
ajal kiirelt ja tõhusalt, et tagada finantsturu ja -süsteemi toimimine ning terviklikkus, siis 
artiklid 9 ja 11 on kohaldatavad normaalsetes igapäevastes olukordades.

Õiguskomisjon kiitis laialdaselt toetatud kompromissi alusel 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.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) 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 liidus. 
Seepärast tuleks kehtestada mehhanism, 
mille kohaselt EKJA käsitleb liidu õiguse 
kohaldamata jätmise juhtusid. Kõnealust 
mehhanismi tuleks kohaldada 
valdkondades, kus liidu õigusaktidega on 
kindlaks määratud selged ja tingimusteta 
kohustused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EKJA-l olema õigus nõuda kogu vajalikku 
teavet. Selleks et vältida 
finantseerimisasutuste aruandekohustuste 
dubleerimist, peaks kõnealuse teabe 
tavaliselt esitama liikmesriigi 
järelevalveasutused, kes on 
finantsturgudele ja 
finantseerimisasutustele kõige lähemal. 
Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei esita 
või ei saa esitada sellist teavet õigel ajal, 
võib EKJA nõuda teavet vahetult 
asjakohastelt finantseerimisasutustelt ja 
muudelt isikutelt. Liikmesriikide 
ametiasutused peaksid EKJAt selliste 
vahetute taotluste esitamisel aitama.

(30) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks 
EKJA-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 ega asutustele, kellel ei ole 
sellele õigust. Kui liikmesriigi 
järelevalveasutus ei esita või ei saa esitada 
sellist teavet õigel ajal, võib EKJA nõuda 
teavet vahetult asjakohastelt finantsturu 
osalistelt ja muudelt isikutelt. 
Liikmesriikide ametiasutused peaksid 
EKJAt selliste vahetute taotluste esitamisel 
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aitama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tihe koostöö EKJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 
esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EKJA jagab mis 
tahes asjakohast teavet Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Konkreetsete ettevõtjatega seotud andmeid 
esitatakse ainult põhjendatud taotluse 
korral. EKJA peaks tagama järelmeetmed 
selliste hoiatuste või soovituste korral, 
mida Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu esitab EKJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele.

(31) Tihe koostöö EKJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel on 
esmatähtis, et tagada Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu tõhus toimimine ning 
kõnealuse nõukogu antud hoiatuste ja 
soovituste järgimine. EKJA jagab mis 
tahes asjakohast teavet Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga. 
Konkreetsete ettevõtjatega seotud andmeid 
esitatakse ainult põhjendatud taotluse 
korral ning neid tuleks kaitsta 
järjekindlalt ja kooskõlas liidu õigusega. 
EKJA peaks koheselt võtma meetmeid ja
tagama järelmeetmed selliste hoiatuste või 
soovituste korral, mida Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu esitab 
EKJA-le või liikmesriikide 
järelevalveasutustele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohaselt võivad liikmesriigid nõuda, et 
asutuse otsus vaadataks uuesti üle.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) võtta seoses Euroopa Liidu õiguse 
vahetu kohaldamisega erijuhtudel vastu
artikli 9 lõike 6, artikli 10 lõike 3 ja artikli 
11 lõike 4 kohaseid 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid;

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Tehnilised standardid – delegeeritud 
õigusaktid

Muudatusettepanek 7

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.
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Muudatusettepanek 8

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 EKJA liikmesriikide 
järelevalveasutustele või 
finantseerimisasutustele suuniseid ja 
soovitusi.

Ühtsete, tõhusate ja tulemuslike 
järelevalvetavade kehtestamiseks Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
raames ning ühenduse õigusaktide ühise, 
ühtse ja järjepideva kohaldamise 
tagamiseks esitab EKJA liikmesriikide 
järelevalveasutustele või 
finantseerimisasutustele suuniseid ja 
soovitusi. EKJA teostab suuniseid ja 
soovitusi käsitleva avaliku arutelu ning 
analüüsib võimalikke seonduvaid kulusid 
ja kasu. Suunised avaldatakse EKJA 
veebisaidil.

Liikmesriikide järelevalveasutused
võtavad mis tahes meetmeid, et 
kõnealuseid suuniseid ja soovitusi järgida.

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

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

Kui pädev asutus kõnealuseid suuniseid ja 
soovitusi ei kohalda, põhjendab ta seda 
EKJA-le. EKJA avaldab need 
põhjendused, andes pädevale asutusele 
eelnevalt õigeaegselt teada oma 
kavatsusest seda teha.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse eeskirjade ühtne kohaldamine Liidu õiguse kohaldamata jätmine
1. Kui liikmesriigi järelevalveasutus ei ole
nõuetekohaselt kohaldanud artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusakte, jättes eelkõige 
tagamata, et finantseerimisasutus täidab 
kõnealustes õigusaktides sätestatud 
nõudeid, võib EKJA rakendada käesoleva 

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 EKJA rakendada käesoleva 
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artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi. artikli lõigetes 2, 3 ja 6 sätestatud volitusi.
2. EKJA võib ühe või mitme liikmesriigi 
järelevalveasutuse või komisjoni taotlusel 
või omal algatusel pärast asjaomase
liikmesriigi järelevalveasutuse teavitamist 
uurida ühenduse õiguse võimalikku
ebaõiget kohaldamist.

2. EKJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu
või komisjoni taotlusel või omal algatusel 
pärast asjaomase pädeva asutuse
teavitamist uurida liidu õiguse võimalikku
kohaldamata jätmist.

Ilma et see piiraks artikliga 20 ettenähtud 
volitusi, esitab liikmesriigi 
järelevalveasutus viivitamata EKJA-le 
kogu teabe, mida EKJA peab uurimise 
läbiviimiseks vajalikuks.

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

3. EKJA võib hiljemalt kahe kuu jooksul 
pärast uurimise algatamist esitada 
asjaomasele liikmesriigi 
järelevalveasutusele soovituse meetmete 
kohta, mida tuleb võtta ühenduse õiguse
järgmiseks.

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

Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates soovituse 
kättesaamisest EKJAt meetmetest, mida ta 
on võtnud või kavatseb võtta, et tagada
ühenduse õiguse järgimine.

Pädev asutus teavitab kümne tööpäeva 
jooksul alates soovituse kättesaamisest 
EKJAt meetmetest, mida ta on võtnud või 
kavatseb võtta, et tagada liidu õiguse 
järgimine.

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

4. Kui pädev asutus ei ole taganud liidu
õiguse järgimist ühe kuu jooksul alates 
EKJA soovituse kättesaamisest, võib 
komisjon EKJA 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.

EKJA ja liikmesriikide 
järelevalveasutused esitavad komisjonile 
kogu vajaliku teabe.

EKJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.

5. Liikmesriigi järelevalveasutus teavitab 
kümne tööpäeva jooksul alates lõikes 4 
osutatud otsuse kättesaamisest komisjoni ja 

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

komisjoni ja EKJAt meetmetest,
mida ta on võtnud või kavatseb võtta 
komisjoni otsuse rakendamiseks.

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

6. Kui 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 EKJA, ilma et see piiraks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 258
kohaseid komisjoni volitusi, võtta juhul, 
kui artikli 1 lõikes 2 osutatud õigusaktide 
asjakohaseid nõudeid kohaldatakse 
vahetult finantsturu osaliste suhtes, vastu
finantsturu osalistele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu 
õiguses sätestatud kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.
Enne ühele osalisele adresseeritud otsuse 
vastuvõtmist teavitab EKJA sellest 
komisjoni.
Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.
EKJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.
Kahe nädala jooksul pärast EKJA 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 EKJAt 
viivitamatult ametliku arvamuse vormis.
Nädala jooksul pärast asjaomase ametliku 
arvamuse saamist vaatab EKJA oma 
otsuse läbi ja kohandab seda vastavalt 



AD\813236ET.doc 11/16 PE438.266v03-00

ET

komisjoni ametlikule arvamusele ning 
saadab selle viivitamatult komisjonile.
Ühe nädala jooksul pärast EKJA 
muudetud otsuse saamist otsustab 
komisjon, kas see kinnitada või mitte.
Kui komisjon muudetud otsuse tagasi 
lükkab, loetakse otsus mitte vastu võetuks.

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega.

EKJA otsus on kooskõlas lõike 4 kohaselt 
komisjoni vastuvõetud otsusega.

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

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

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata asjaolust, kas liikmesriikide 
järelevalveasutused on samas küsimuses 
võtnud varem vastu mis tahes muu otsuse, 
kohaldatakse lõike 6 kohaselt vastu 
võetud otsuseid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide järelevalveasutuste
vaheliste erimeelsuste lahendamine

Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste 
lahendamine piiriüleste olukordade puhul
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui pädev asutus ei järgi EKJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et
finantsturu osaline täidaks artikli 1 lõikes 
2 osutatud õigusaktidega tema suhtes 
vahetult kohaldatavaid nõudeid, võib 
EKJA, 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 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks ELi institutsioonide 
pädevust, võib EKJA luua kontakte 
kolmandate riikide järelevalveasutuste,
rahvusvaheliste organisatsioonide ning 
haldusasutustega. Sellised kokkulepped ei 
too liidule ja selle liikmesriikidele kaasa 
õiguslikke kohustusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA aitab ette valmistada kolmandate 
riikide järelevalvekorra samaväärsust 

välja jäetud
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käsitlevaid otsuseid vastavalt artikli 1 
lõikes 2 osutatud õigusaktidele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EKJA taotlusel annavad liikmesriikide
pädevad asutused EKJA-le kogu teabe, 
mida on vaja käesoleva määrusega 
ettenähtud ülesannete täitmiseks, järgides 
täielikult asjaomastes liidu õigusaktides 
sätestatud kohaldatavaid 
konfidentsiaalsust ja andmekaitset 
käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EKJA võib ka nõuda, et teavet esitataks 
korrapäraste ajavahemike järel.

EKJA võib ka nõuda, et teavet esitataks 
korrapäraste ajavahemike järel. Kõnealuste 
taotluste puhul kasutakse võimaluse 
korral ühtseid aruandlusvorme.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EKJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole ühelgi 
viisil vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.

1. EKJA tagab, et artikli 10 või 11 kohaselt 
vastu võetud otsused ei ole otseses
vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega.
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Muudatusettepanek 18

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 EKJA otsuse esitamist
liikmesriikide järelevalveasutustele
teatada EKJA-le ja komisjonile, et 
liikmesriigi järelevalveasutus kõnealust 
otsust ei rakenda.

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EKJA 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 EKJA jääb oma otsuse juurde, otsustab 
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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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget, kellel on asjakohased
teadmised ja kogemused, v.a
liikmesriikide järelevalveasutuste või 
muude EKJA tegevusse kaasatud 
liikmesriikide asutuste või ühenduse
institutsioonide praegused töötajad.

Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget, kellel on hea 
reputatsioon, tõendatud teadmised
asjakohases valdkonnas ning piisav 
erialane, sealhulgas järelevalvealane 
töökogemus panganduse, kindlustuse, 
väärtpaberiturgude või muude 
finantsteenuste valdkonnas, v.a pädevate 
ametiasutuste või muude EKJA tegevusse 
kaasatud liikmesriikide asutuste või ELi
institutsioonide praegused töötajad.
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