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Muudatusettepanek 531
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA soodustab Euroopa Liidu
koordineeritud, konsolideeritud ja 
integreeritud meetmete võtmist, tehes 
selleks muuhulgas järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 532
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) võttes rahandusliku ebastabiilsuse ja 
finantskriisi ajal kõiki vajalikke 
meetmeid, et hõlbustada liikmesriikide 
asjakohaste pädevate järelevalveasutuste 
võetud meetmete koordineerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) tegutsedes rohkem kui ühes 
liikmesriigis tegutsevatele 
institutsioonidele esitatava regulatiivse 
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aruandluse keskse vastuvõtjana. Pärast 
aruannete kättesaamist jagab EPJA teavet 
pädevate riiklike asutustega. 

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel kehtestab EPJA kapitali- ja teiste eeskirjade rakendamiseks tehnilised 
normid (vt koondmääruse direktiiv). Selleks, et tagada kõikide seadusandjate töötamine 
ühesuguste andmekogumite alusel ja et kriisi korral oleks koordineerimine sujuvam, peaks 
EPJAst saama regulatiivse aruandluse keskne vastuvõtja, vältides seeläbi ka praegust 
kattuvust, mille põhjuseks on aruandluse esitamine liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 534
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Rohkem kui ühes liikmesriigis 
tegutsevate institutsioonide jaoks muutub 
EPJA regulatiivse aruandluse keskseks 
vastuvõtjaks. Pärast aruannete 
kättesaamist jagab EPJA teavet pädevate 
riiklike asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 535
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) hõlbustades liikmesriikide 
asjakohaste pädevate järelevalveasutuste 
võetud meetmete koordineerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA jälgib ja hindab turusuundumusi 
oma pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitab Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutust, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu, Euroopa Parlamenti, nõukogu ja 
komisjoni asjakohastest mikrousaldatavuse 
suundumustest ning võimalikest riskidest 
ja nõrkadest kohtadest.

1. EPJA jälgib ja hindab turusuundumusi 
oma pädevusvaldkonnas ja vajaduse korral 
teavitab Euroopa järelevalveasutust
(kindlustus- ja tööandjapensionid), 
Euroopa järelevalveasutust 
(väärtpaberiturud), Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu, Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja komisjoni asjakohastest 
mikrousaldatavuse suundumustest ning 
võimalikest riskidest ja nõrkadest 
kohtadest.

Or. en

Selgitus

Asutuste nimede korrigeerimine.

Muudatusettepanek 537
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EPJA
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta pädevate asutuste jaoks 
välja järgmise:

EPJA lisab oma analüüsi kindlustus- ja 
tööandjapensionide turgude 
majandusuuringu ning neile avalduva 
võimalike turusuundumuste mõju. 
Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EPJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta pädevate asutuste jaoks 
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välja järgmise:

Or. en

Selgitus

Majandusuuringu kasutamine võimaldab teha Euroopa järelevalveasutusel ulatuslikumal 
teabel põhinevaid otsuseid oma tegevuse mõju kohta laiemale turule ja laiemate 
turusündmuste mõju kohta oma tegevusele. See on kooskõlas parimate tavadega liikmesriigi 
tasandil. 

Muudatusettepanek 538
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga algatab ja koordineerib EPJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta pädevate asutuste jaoks 
välja järgmise:

EPJA lisab oma analüüsi krediidiasutuste 
turgude majandusuuringu ning neile 
avalduva võimalike turusuundumuste 
mõju. Koostöös Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga algatab ja koordineerib 
EPJA kogu ühendust hõlmavaid 
hinnanguid finantseerimisasutuste 
kohanemisvõime kohta ebasoodsate 
turusuundumuste korral. Selleks töötab ta 
pädevate asutuste jaoks välja järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide Koostöös Euroopa Süsteemsete Riskide 
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Nõukoguga algatab ja koordineerib EPJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral. 
Selleks töötab ta pädevate asutuste jaoks 
välja järgmise:

Nõukoguga algatab ja koordineerib EPJA 
kogu ühendust hõlmavaid hinnanguid 
finantseerimisasutuste kohanemisvõime 
kohta ebasoodsate turusuundumuste korral 
ja finantstoodete omadustest ja 
levitamistoimingutest tulenevate ohtude 
kohta. Selleks töötab ta pädevate asutuste 
jaoks välja järgmise:

Or. en

Selgitus

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the punkt 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Muudatusettepanek 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ühine metoodika toote omaduste ja 
levitamistoimingute mõju hindamiseks 
asutuse finantsseisundile ja 
tarbijakaitsele; 

Or. en

Selgitus

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the punkt 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Muudatusettepanek 541
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks Euroopa järelevalveasutuse 
(ühiskomitee) kaudu tihedat koostööd 
Euroopa järelevalveasutusega (kindlustus-
ja tööandjapensionid) ning Euroopa 
järelevalveasutusega (väärtpaberiturud).

Or. en

Selgitus

Oluline on sätestada, et järelevalveasutuse siseses koordineerimises on ühiskomiteel keskne 
osa. 

Muudatusettepanek 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ja 
Euroopa järelevalveasutusega 
(ühiskomitee).
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Or. en

Selgitus

Ühiskomitee lisamine.

Muudatusettepanek 543
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.

3. EPJA tagab, et piisaval määral võetakse 
arvesse valdkondadevahelisi 
arengutendentse, riske ja nõrku kohti, tehes 
selleks tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ja 
võttes aktiivselt osa ühiskomitee 
tegevusest.

Or. en

Muudatusettepanek 544
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide 
järelevalveasutuste õigusi, on EPJA-l 
õigus osaleda kõikidel rahvusvahelistel 
foorumitel, kus käsitletakse artikli 1 lõikes 
2 nimetatud õigusaktide 
reguleerimisalasse kuuluvate asutuste 
reguleerimise ja järelevalve küsimusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA esindab Euroopa Liitu kõikidel 
rahvusvahelistel foorumitel, kus 
käsitletakse artikli 1 lõikes 2 nimetatud 
õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate 
asutuste reguleerimise ja järelevalve 
küsimusi. Liikmesriikide pädevad 
asutused võivad jätkata kõnealustel 
foorumitel kaasatöötamist, kui 
käsitletakse riiklikke teemasid ja nende 
enda ülesannete ja pädevustega seotud 
teemasid, mis tulenevad ELi 
õigusaktidest.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA võib luua kontakte kolmandate 
riikide pädevate asutustega. Ta võib 
sõlmida halduskokkuleppeid 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide asutustega. Kõnealune 
kord ei takista liikmesriike ja nende 
pädevaid asutusi sõlmimast kahe- või 
mitmepoolseid lepinguid kolmandate 
riikidega. 

Or. en

Selgitus

EPJA tähtsuse suurendamine Euroopa Liidu esindamisel rahvusvahelistel foorumitel ei tohiks 
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piirata liikmesriikide ja nende järelevalveasutuste õigust jätkata kahe- või mitmepoolsete 
lepingute sõlmimist kolmandate riikidega. 

Muudatusettepanek 547
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks Euroopa Liidu
institutsioonide ja liikmesriikide pädevust, 
võib EPJA luua kontakte ja sõlmida 
halduskokkuleppeid pädevate asutustega, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
kolmandate riikide asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Terminoloogia tuleks viia kooskõlla Lissaboni lepingu artiklis 290 sätestatuga. Uue Euroopa 
asutuse välispädevusi tuleks teostada ELi üldiste välisvolituste raames. 
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Muudatusettepanek 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA märgib oma aastaaruandes, 
millised halduskokkulepped ja 
samalaadsed otsused on rahvusvaheliste 
organisatsioonide või kolmandate riikide 
asutusega kokku lepitud.

Or. en

Muudatusettepanek 550
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA võib esitada aruandes 
rahvusvaheliste organisatsioonide või 
asutuste või kolmandate riikidega kokku 
lepitud halduskokkulepped ja 
samalaadsed otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 551
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
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usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EPJA omal algatusel või
pädevate asutuste taotlusel anda välja ja 
avaldada arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega, mis kõnealuse direktiivi 
kohaselt eeldavad vähemalt kahe 
liikmesriigi pädevate asutuste vastastikusi 
konsultatsioone, võib EPJA asjaomase 
pädeva asutuse taotlusel anda välja ja 
avaldada arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, välja arvatud direktiivi 
2006/48/EÜ artikli 19a lõike 1 punktis e 
sätestatud kriteeriumidega seonduv.
Arvamus antakse välja viivitamata ja igal 
juhul enne hindamisperioodi lõppu 
vastavalt direktiivile 2007/44/EÜ.
Valdkondadele, mille kohta EPJA võib 
välja anda arvamuse, kohaldatakse artiklit 
20. 

Or. en

Selgitus

Ühinemine on selle määratlusest tulenevalt seotud konkreetse asutusega ning turu ja 
äritegevuse seisukohalt tundlik ja peaks jääma eeskätt liikmesriikide ja ELi pädevate asutuste 
käsitletavaks teemaks. Euroopa järelevalveasutuse õigus ühinemiste osas nõu anda peaks 
piirduma juhtudega, kui seadustes on sätestatud konsulteerimine pädevate asutuste vahel. 

Muudatusettepanek 552
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EPJA omal algatusel või 
pädevate asutuste taotlusel anda välja ja 
avaldada arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega muutub EPJA regulatiivse 
aruandluse keskseks vastuvõtjaks. EPJA 
vahendab menetlust ja juhib menetlusse 
kaasatud liikmesriikide asutusi tegevuse 
tõhususe tagamiseks. Ta võib omal 
algatusel või pädevate asutuste taotlusel 
anda välja ja avaldada arvamuse, mis 
käsitleb usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
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tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

Or. en

Muudatusettepanek 553
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EPJA omal algatusel või 
pädevate asutuste taotlusel anda välja ja 
avaldada arvamuse, mis käsitleb 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20. 

2. Seoses direktiivi 2007/44/EÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate ühinemiste ja 
omandamisega seotud 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamisega võib EPJA omal algatusel või 
pädevate asutuste taotlusel hindamist 
jälgida ja anda lihtsustamise ja võrdsete 
võimaluste loomise eesmärgil juhendeid 
ning anda välja ja avaldada arvamuse, mis 
käsitleb usaldatavusnormatiivide täitmise 
hindamist, mille viib läbi liikmesriigi mis 
tahes asutus. Kohaldatakse artiklit 20.

Or. en

Muudatusettepanek 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühiste suuniste alusel võib EPJA 
muuta kontrollimiskorda vastavalt 
direktiivile 2007/44/EÜ. Teate saamisel
koordineerib EPJA liikmesriikide 
asjaomaste asutustega. 

Or. en
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Selgitus

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Muudatusettepanek 555
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühiste suuniste alusel võib EPJA 
muuta kontrollimiskorda vastavalt 
direktiivile 2007/44/EÜ. Teate saamisel 
koordineerib EPJA liikmesriikide 
asjaomaste asutustega.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA taotlusel annavad pädevad 
asutused EPJA-le kogu teabe, mida on vaja 
käesoleva määrusega ettenähtud ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

EPJA nõuded peavad tuginema teabe kogumise olemasolevatele kanalitele. Vajadusel tuleks 
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kasutada ühtseid aruandlusvorme ja olemasolevat statistikat. 

Muudatusettepanek 557
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA taotlusel annavad pädevad 
asutused EPJA-le kogu teabe, mida on vaja 
käesoleva määrusega ettenähtud ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 558
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA taotlusel annavad pädevad 
asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused EPJA-le kogu teabe, mida 
on vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks, eeldusel, et 
asjaomased andmed on adressaadile 
seaduslikult kättesaadavad ja tingimusel, 
et teabenõue on proportsionaalne 
asjassepuutuva ülesande sisuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 559
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA taotlusel annavad pädevad 
asutused EPJA-le kogu teabe, mida on vaja 
käesoleva määrusega ettenähtud ülesannete 
täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 560
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA taotlusel annavad pädevad 
järelevalveasutused ja liikmesriikide
keskpangad EPJA-le kogu teabe, mida on 
vaja käesoleva määrusega ettenähtud 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Jääb selgusetuks, mida muude liikmesriikide ametiasutuste all mõeldakse. 

Muudatusettepanek 561
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA võib ka nõuda, et teavet esitaks EPJA võib ka nõuda, et teavet esitaks 



PE439.986v01-00 18/67 AM\810194ET.doc

ET

korrapäraste ajavahemike järel. korrapäraste ajavahemike järel, kui 
pädeval asutusel on kõnealune teave 
olemas. Kui pädevad asutused ei kogu 
kõnealust teavet, peaks EPJA nõude 
sätestama, esitades muudatusettepanekud 
tehniliste standardite artikli 7 asjaomaste 
aruandlusnõuete kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 562
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA võib ka nõuda, et teavet esitaks 
korrapäraste ajavahemike järel. Nõuded 
peavad tuginema esmajoones teabe 
kogumise olemasolevatele kanalitele. 
Vajaduse korral kasutatakse ühtseid 
aruandlusvorme.

Or. en

Selgitus

EPJA nõuded peavad tuginema teabe kogumise olemasolevatele kanalitele. Vajadusel tuleks 
kasutada ühtseid aruandlusvorme ja olemasolevat statistikat.

Muudatusettepanek 563
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA võib ka nõuda, et teavet esitaks 
korrapäraste ajavahemike järel. Nõuded 
peavad tuginema esmajoones teabe 
kogumise olemasolevatele kanalitele. 
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Vajaduse korral kasutatakse ühtseid 
aruandlusvorme.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA võib ka nõuda, et teavet esitaks 
korrapäraste ajavahemike järel. Võimaluse 
korral kasutatakse kõnealuste nõuete 
puhul ühtseid aruandlusvorme.

Or. en

Muudatusettepanek 565
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne teabe nõudmist vastavalt 
käesolevale artiklile võtab EPJA esmalt 
arvesse olemasolevat statistikat, mida 
koostavad, levitavad ja arendavad 
Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa 
Keskpankade Süsteem. 

Or. en

Selgitus

EPJA nõuded peavad tuginema teabe kogumise olemasolevatele kanalitele. Vajadusel tuleks 
kasutada ühtseid aruandlusvorme ja olemasolevat statistikat.
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Muudatusettepanek 566
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne teabe nõudmist vastavalt 
käesolevale artiklile võtab EPJA esmalt 
arvesse olemasolevat statistikat, mida 
koostavad, levitavad ja arendavad 
Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa 
Keskpankade Süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 567
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantseerimisasutustele ja muudele 
isikutele. EPJA teavitab asjakohaseid 
pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 568
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantseerimisasutustele ja muudele 
isikutele. EPJA teavitab asjakohaseid 
pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, nii et on püsiv ja tõsine 
oht, et turul võib tekkida häire, mida 
kinnitavad objektiivselt kontrollitavad 
andmed ning mis võib konkreetsele 
asutusele muret valmistada, võib EPJA 
esitada põhjendatud taotluse otse 
asjakohastele finantseerimisasutustele ja 
muudele isikutele. Asjaomasel 
finantseerimisasutusel on õigus tema 
kasutada olevate õiguskaitsevahendite 
kasutamist piiramata esitada seisukoht 
EPJA nõude kohta. EPJA teavitab 
asjakohaseid pädevaid asutusi sellistest 
taotlustest.

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutuse volitusi nõuda teavet vahetult erinevatelt asutustelt tuleks 
kasutada viimase võimalusena ja seetõttu tuleks esialgset ettepanekut muuta ja kitsendada nii, 
et see oleks võimalik ainult kindlates erakorralistes olukordades. Teabevahetust on vaja 
kindlasti parandada, et soodustada süsteemsest riskist arusaamist. Oluline on siiski turul 
valitsevaid meeleolusid mitte kõigutada tundlike ja konfidentsiaalsete andmete võimaliku 
avaldamise kaudu, mis võiks finantsturgude korralikku toimimist häirida. 

Muudatusettepanek 569
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ei tee seda 
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ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantseerimisasutustele ja muudele 
isikutele. EPJA teavitab asjakohaseid 
pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

nõuetekohaselt põhjendatult ja õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse teistele 
järelevalveasutustele, 
rahandusministeeriumile, kui viimasel on 
kasutada usaldatav teave, asjaomase 
liikmesriigi keskpangale või 
statistikaametile. EPJA teavitab 
asjakohaseid pädevaid asutusi sellistest 
taotlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantseerimisasutustele ja muudele 
isikutele. EPJA teavitab asjakohaseid 
pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

2. Kui teave ei ole kättesaadav või kui 
pädevad asutused ja muud liikmesriikide 
ametiasutused ei tee seda õigeaegselt 
kättesaadavaks, võib EPJA esitada 
põhjendatud taotluse otse asjakohastele 
finantseerimisasutustele, tingimusel, et 
kõnealuse teabe EPJAle esitamise kulud 
on proportsionaalsed teabe sisuga. EPJA 
teavitab asjakohaseid pädevaid asutusi 
sellistest taotlustest.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused 
ja muud liikmesriikide ametiasutused 

välja jäetud
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EPJA-l sellist teavet koguda.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused EPJA-l 
sellist teavet koguda.

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused EPJA-l 
sellist teavet koguda. Juhul kui asjaomast 
teavet nõuab Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu, peab liikmesriigi pädev 
asutus andma oma nõusoleku, et EPJA 
saaks teabe Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule edastada. EPJA ja liikmesriigi 
pädevad asutused võtavad täiel määral 
arvesse olemasolevaid kokkuleppeid 
kolmandate riikide järelevalveasutustega. 

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalveasutuse volitusi nõuda teavet vahetult erinevatelt asutustelt tuleks 
kasutada viimase võimalusena ja seetõttu tuleks esialgset ettepanekut muuta ja kitsendada nii, 
et see oleks võimalik ainult kindlates erakorralistes olukordades. Teabevahetust on vaja 
kindlasti parandada, et soodustada süsteemsest riskist arusaamist. Oluline on siiski turul 
valitsevaid meeleolusid mitte kõigutada tundlike ja konfidentsiaalsete andmete võimaliku 
avaldamise kaudu, mis võiks finantsturgude korralikku toimimist häirida.

Muudatusettepanek 573
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused EPJA-

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused 
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l sellist teavet koguda. EPJA-l sellist teavet koguda.

Or. en

Muudatusettepanek 574
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused ja 
muud liikmesriikide ametiasutused EPJA-
l sellist teavet koguda.

EPJA taotlusel aitavad pädevad asutused 
EPJA-l sellist teavet koguda.

Or. en

Muudatusettepanek 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi järelevalveasutuse 
nõudmisel võib EPJA esitada ükskõik 
millist liikmesriigi asutusele tema 
ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, 
tingimusel, et liikmesriigi kõnealuses 
asutuses on kehtestatud asjakohane 
konfidentsiaalsuse kord. 

Or. en

Selgitus

Skinneri esitatud muudatusettepaneku kohandamine, mis tugevdab koordineerimist. 
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Muudatusettepanek 576
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi järelevalveasutuse 
nõudmisel võib EPJA esitada ükskõik 
millist liikmesriigi asutusele tema 
ülesannete täitmiseks vajalikku teavet,
tingimusel, et liikmesriigi kõnealuses 
asutuses on kehtestatud asjakohane 
konfidentsiaalsuse kord.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi asutuse ja Euroopa järelevalveasutuse vaheline teabevoog peaks olema 
kahesuunaline ning andma liikmesriigi asutusele võimaluse küsida teavet Euroopa 
järelevalveasutuselt. 

Muudatusettepanek 577
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi järelevalveasutuse 
nõudmisel võib EPJA esitada ükskõik 
millist liikmesriigi asutusele tema 
ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, 
tingimusel, et liikmesriigi kõnealuses 
asutuses on kehtestatud asjakohane 
konfidentsiaalsuse kord.

Or. en
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Muudatusettepanek 578
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi järelevalveasutuse 
nõudmisel võib EPJA esitada ükskõik 
millist liikmesriigi asutusele tema 
ülesannete täitmiseks vajalikku teavet, 
tingimusel, et liikmesriigi kõnealuses 
asutuses on kehtestatud asjakohane 
konfidentsiaalsuse kord. 

Or. en

Selgitus

Koostöö ja järelevalve kvaliteedi parandamiseks peaks liikmesriikide järelevalveasutustel 
olema juurdepääs Euroopa järelevalveasutuse kogutud teabele. Seetõttu peaks neil olema 
õigus nõuda Euroopa järelevalveasutuse andmeid, kui neil on kehtestatud kõrgetele nõuetele 
vastav konfidentsiaalsuse kord. 

Muudatusettepanek 579
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rohkem kui ühes liikmesriigis 
tegutsevate institutsioonide jaoks muutub 
EPJA regulatiivse aruandluse keskseks 
vastuvõtjaks. Pärast aruannete 
kättesaamist jagab EPJA teavet pädevate 
riiklike asutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 580
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA teeb koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga.

1. EPJA teeb tihedat koostööd Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukoguga.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EPJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse pangandussektori sidusrühmade 
kogu.

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks 
EPJA ülesannetega seotud valdkondades 
luuakse pangandussektori sidusrühmade 
kogu. Sidusrühmade koguga 
konsulteeritakse EPJA kõikide oluliste 
otsuste ja tegevuste osas. Juhul kui 
kiireloomulisuse tõttu ei ole viivitamatu 
konsulteerimine võimalik, tuleb 
sidusrühmade kogu otsusest võimalikult 
kiiresti teavitada. 

Or. en

Muudatusettepanek 582
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sidusrühmadega konsulteerimiseks
EPJA ülesannetega seotud valdkondades, 
luuakse pangandussektori sidusrühmade 

1. Selleks, et hõlbustada sidusrühmadega 
konsulteerimist EPJA ülesannetega seotud 
valdkondades, luuakse pangandussektori 
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kogu. sidusrühmade kogu.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgeks teha, et sidusrühmade kogu ei ole ainuke kogu, millega EPJA peaks 
konsulteerima. 

Muudatusettepanek 583
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste kasutajaid 
ja ettevõtete esindajaid. Esindatud on 
erineva ülesehituse ja suurusega 
finantseerimisasutused ja ettevõtted. 
Vähemalt viis liiget on sõltumatud 
tipptaseme teadlased. Turuosalisi 
esindavate liikmete arv ei ole suurem kui 
10. Kuni 10 liiget esindavad suuremaid 
finantseerimisasutusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 584
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi krediidi- ja 
investeerimisasutusi, pangateenuste 
kasutajaid, sealhulgas VKEde esindajaid.
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kasutajaid. Vähemalt viis liiget on sõltumatud 
tipptaseme teadlased. Pangateenuste 
kasutajaid, sealhulgas VKEde 
organisatsioone esindavate liikmete arv ei 
ole suurem kui 10. Vähemalt 10 liiget 
esindavad ELi krediidi- ja 
investeerimisasutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget. Kuni 15 liiget esindavad 
krediidi- ja investeerimisasutusi. Vähemalt 
viis liiget esindavad VKEsid, töötajaid (nt 
ametiühingud), ning tarbijaid ja 
pangateenuste kasutajaid. Vähemalt viis 
liiget on sõltumatud tipptaseme teadlased.

Or. en

Selgitus

Asjakohane on tagada ettevõtete esindajate asjakohane esindatus, arvestades, et 
sidusrühmade kogult oodatavad nõuanded on osaliselt keerukad ja ettevõtetele eriomased. 
Ettevõtetest ei tohiks tulla üle poole liikmetest ja samuti peaksid kohal olema teadlased, et 
jagada täiendavaid kallutamata teadmisi. 

Muudatusettepanek 586
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes esindavad ühenduse 
krediidi- ja investeerimisasutusi, nende 
töötajaid, samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid. Pangandussektori 
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kasutajaid. sidusrühmade kogusse kuulub vähemalt 
10 tarbijate ja VKEde taoliste kasutajate 
esindajat, 5 töötajate esindajat, 5 
sõltumatut tipptaseme teadlast ja kuni 10 
esindajat selliste asutuste ühendustest, 
kelle üle teostatakse järelevalvet. 

Or. en

Muudatusettepanek 587
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi krediidi- ja 
investeerimisasutusi ja VKEde esindajaid.
Vähemalt viis liiget on sõltumatud 
tipptaseme teadlased.

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse äärmiselt keerukaid teemasid silmas pidades ei tundu 
pangandussektori sidusrühmade kogu koosseis asjakohane olevat, mis puudutab töötajate, 
tarbijate ja teiste pangandusteenuste jaekasutajate kaasamist. Lisaks on töötajate, tarbijate ja 
pangandusteenuste kasutajate loetlemine üleliigne. VKEde kui kasutajate esindamisest piisab 
täiesti.

Muudatusettepanek 588
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste kasutajaid 
ja VKEde esindajaid. Vähemalt viis liiget 
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on sõltumatud tipptaseme teadlased.

Or. en

Selgitus

Meie tagaksime akadeemilise kogukonna nõuetekohase esindatuse. Sellest edasi ei ole põhjust 
pangandussektori sidusrühmade kogu koosseisu kunstlikuks dikteerimiseks.

Muudatusettepanek 589
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste kasutajaid 
ja VKEde esindajaid. Turuosalisi 
esindavate liikmete arv ei ole suurem kui 
10. Vähemalt 10 liiget valitakse VKEde 
organisatsioonide poolt Vähemalt kolm 
liiget esindavad väikepankasid. Vähemalt 
kolm liiget esindavad ühistupankasid.

Or. en

Muudatusettepanek 590
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, ametiühingute 
esindajaid, samuti 
tarbijaorganisatsioonide esindajaid,
pangateenuste kasutajaid ja VKEde 
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esindajaid.

Or. en

Selgitus

Ametiühingud ja tarbijaorganisatsioonid on töötajate ja tarbijate organiseerunud esindajad. 
Kuna neil on valdkonnaüleste tegevuste kohta põhjalikud teadmised, sobivada nad kõige 
paremini töötajate ja tarbijate huvide kaitsmiseks sidusrühmade kogus. 

Muudatusettepanek 591
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid,
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, VKEsid, teadlasi, 
töötajate organisatsioonide esindajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogusse peaksid kuuluma paljude asjaomaste rühmade esindajad. 

Muudatusettepanek 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
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samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid. Ükski sidusrühm ei ole kogus 
teistest tugevamal positsioonil. 

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogu nõuetekohane ja õiglane toimimine tuleb kõigiti tagada. 

Sõnastust „võrdses osas“ tuleks selgitada. Tagada tuleb sidusrühmade kogu järjepidev 
konsulteerimine, mida kaks koosolekut aastas kindlasti ei võimalda. 

Muudatusettepanek 593
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ühenduse krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

2. Pangandussektori sidusrühmade kogusse 
kuulub 30 liiget, kes võrdses osas 
esindavad ELi krediidi- ja 
investeerimisasutusi, nende töötajaid, 
samuti tarbijaid ja pangateenuste 
kasutajaid.

Or. en

Selgitus

Terminoloogia tuleks viia kooskõlla Lissaboni lepingus sätestatuga. Ettevõtjatega peetava 
dialoogi institutsionaliseerumine pangandussektori sidusrühmade kogu kaudu toetab head 
reguleerimist ELis. Pangandussektori sidusrühmade kogu koosseis peaks tagama 
pangandusvaldkonna õiglase esindatuse (vähemalt 20 finantseerimisasutusi esindavat liiget), 
kajastades samuti selle pluralistlikku struktuuri. 
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Muudatusettepanek 594
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu võib moodustada tehnilisi küsimusi 
käsitlevaid töörühmasid, kuhu võib saata 
ka täiendavaid eksperte, et tagada vajalike 
tehniliste teadmiste kättesaadavus. 

Or. en

Muudatusettepanek 595
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandussektori sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Pangandussektori sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt neli korda aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandussektori sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt kaks korda aastas.

Pangandussektori sidusrühmade kogu tuleb 
kokku vähemalt neli korda aastas.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogu nõuetekohane ja õiglane toimimine tuleb kõigiti tagada. 
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Sõnastust „võrdses osas“ tuleks selgitada. Tagada tuleb sidusrühmade kogu järjepidev 
konsulteerimine, mida kaks koosolekut aastas kindlasti ei võimalda. 

Muudatusettepanek 597
Antolín Sánchez Presedo

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 
nii palju kui võimalik asjakohase 
geograafilise ja soolise tasakaalu ja 
sidusrühmade esindatuse kogu ühenduse 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 598
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EPJA tagab pangandussektori 
sidusrühmade kogule piisava abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas.

EPJA tagab pangandussektori 
sidusrühmade kogule piisava abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas ning 
sõidu- ja majutuskulude nõuetekohase 
hüvitamise, samuti tegevuses osalemise 
hüvitise nendele liikmetele, kelle jaoks 
hüvitise puudumine muudaks osalemise 
võimatuks. Euroopa eelarvest tuleks 
nõuetekohaselt rahastada ka 
ekspertkeskust, kus finantsteenuste 
reguleerimise ja järelevalve kutselised 
eksperdid saavad jagada tehnilisi 
nõuandeid eranditult ostuvaldkonna 
investoritele, VKEdele ja 
tarbijaorganisatsioonidele, et toetada 
nende panust sidusrühmade 
konsultatiivkogudes.
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Or. en

Muudatusettepanek 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusorganisatsioone esindavate 
sidusrühmade kogu liikmete jaoks 
kehtestatakse nõuetekohane rahaline 
hüvitis. 

Or. en

Muudatusettepanek 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusorganisatsioone esindavate 
sidusrühmade kogu liikmete jaoks 
kehtestatakse nõuetekohane rahaline 
hüvitis.

Or. en

Selgitus

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 
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Muudatusettepanek 601
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittetulundusorganisatsioone esindavate 
pangandussektori sidusrühmade kogu 
liikmetele määratakse eelarve. Eelarve 
kinnitab järelevalvenõukogu ja see on 
piisav, et katta ettevalmistavate 
kohtumiste korraldamise ja nendel 
osalemisega seotud ning väljastpoolt 
uuringute ja arvamuste tellimise kulud.

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada sidusrühmade kogu toimimine sellisel viisil, et kõikidel kogusse kuuluvatel 
sidusrühmadel on praktiliselt samad tingimused ja võimalused töös osaleda. See tähendab, et 
sidusrühmade esindajatel ei ole vaja loota nende organisatsioonide vahenditele, mida nad 
esindavad, sest see viib suuresti tasakaalust välja selle töö kvantiteedi ja kvaliteedi, mida 
erinevatel esindajatel on tegelikult võimalik teha. See kehtib sektori töötajate, tarbijate, 
VKEde ja teiste esindajate kohta. 

Muudatusettepanek 602
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
liikmete volitused kestavad kaks ja pool 
aastat, pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

4. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
liikmete volitused kestavad viis aastat, 
pärast mida tuleb läbi viia uus 
valikumenetlus.

Or. en
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Muudatusettepanek 603
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmed võivad olla valitud kaheks 
järjestikuseks ametiajaks. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 604
Thijs Berman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Konsulteerimisülesannete täitmiseks 
esitab EPJA sidusrühmade kogule kogu 
vajaliku teabe. 

Or. en

Selgitus

Teabe saamise osas sõltub sidusrühmade kogu täielikult EPJAst. Kui EPJA küsib 
konsultatsiooni, peaks ta hõlbustama sidusrühmade kogu juurdepääsu asjaomasele teabele. 

Muudatusettepanek 605
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EPJA 

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud EPJA kohustustega, sealhulgas 
ühistele seisukohtadele jõudmine 
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kohustustega. Euroopa järelevalveasutusega 
(kindlustus- ja tööandjapensionid) ja 
Euroopa järelevalveasutusega 
(väärtpaberiturud) vastavalt artikli 42 
sätetele, suunates põhitähelepanu 
artiklites 7 ja 8 sätestatud ülesannetele. 

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogul peaks olema võimalik aidata asjakohasel viisil kaasa 
finantskonglomeraatidega seotud otsuste vastuvõtmisele, kui konglomeraat tegeleb 
pangandusega ja teiste Euroopa järelevalveasutuse ülesannete täitmisele, kuigi artiklid 7 ja 8 
peaksid jääma tähelepanu keskmesse.

Muudatusettepanek 606
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EPJA 
kohustustega.

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud EPJA kohustustega, suunates 
põhitähelepanu artiklites 7 ja 8 sätestatud 
ülesannetele.

Or. en

Muudatusettepanek 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
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seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EPJA 
kohustustega.

seotud EPJA kohustustega, suunates 
põhitähelepanu artiklites 7 ja 8 sätestatud 
ülesannetele.

Or. en

Selgitus

Kooskõla Skinneri raportiga. 

Muudatusettepanek 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EPJA
kohustustega.

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 kuni 19 kohaste EPJA 
kohustustega.

Or. en

Selgitus

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. Uus practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.
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Muudatusettepanek 609
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7 ja 8 kohaste EPJA 
kohustustega.

5. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võib esitada EPJA-le arvamusi ja 
nõuandeid mis tahes küsimustes, mis on 
seotud artiklite 7, 8, 9 ja 10 kohaste EPJA 
kohustustega.

Or. en

Muudatusettepanek 610
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pangandussektori sidusrühmade kogu 
otsustab konsulteerimise seisukohast 
olulisi küsimusi, samuti on tal võimalik 
mõjutada koosolekute päevakorda. 
Kõikidel kogusse kuuluvatel esindajatel 
on võimalik anda oma panus. Esitatud 
päevakorrapunktide kohta võtab lõpliku 
otsuse vastu pangandussektori 
sidusrühmade kogu, kõikidel 
sidusrühmade alarühmadel on õigus 
nende esitatud punktide lisamiseks 
päevakorda. Kõikidel sidusrühmade 
alarühmadel on vabadus esitada EPJAle 
arvamusi ja nõuandeid, mis ei pea 
tingimata olema sidusrühmade kogu 
enamuse arvamus. 

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogul on liikmete koosseisust tulenevalt erinevad huvid ja arvamused. 
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Tarbijatel ja teistel kasutajatel tuleks lubada esitada arvamusi, mis ei pea tingimata olema 
sidusrühmade kogu enamuse arvamus. Kui jätta sidusrühmadele see õigus andmata, tekib oht 
halvata kogu töö. 

Muudatusettepanek 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sidusrühmade kogu otsustab 
konsulteerimise seisukohast olulisi 
küsimusi, samuti koosolekute päevakorra.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võtab vastu oma kodukorra.

6. Pangandussektori sidusrühmade kogu 
võtab liikmete kahekolmandikulise
häälteenamusega vastu oma kodukorra.

Or. en

Selgitus

Sidusrühmade kogus esinevat arvamuste olulise erinevuse tõenäosust arvesse võttes on 
oluline kehtestada alguses tugev kodukord. Kõige parem on seda saavutada vähemalt kahe 
kolmandiku liikmete kinnituse saamise kaudu kodukorrale. See hoiab ära ka ühe sidusrühma 
esindajate domineerimise otsuste vastuvõtmisel. 
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Muudatusettepanek 613
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA tagab, et pangandussüsteem võtab 
tsüklilises perspektiivis oma kulud arvesse 
ja et artiklite 10 või 11 kohaselt vastu 
võetud otsused ei ole mingil otsesel moel 
vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
moel vastuolus liikmesriikide 

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

Or. en

Selgitus

EPJAle tuleks anda siduvad volitused liikmesriikide järelevalveasutuste vaheliste vaidluste 
lahendamiseks ja eriolukordades otsuste vastuvõtmiseks. Liikmesriike EPJA otsuste eest 
kaitsvad kaitseklauslid peaksid olema piiratud ja järgima üldiselt „järgi või selgita“ reeglit. 
Kaitseklauslid ei tohiks muutuda võimalikuks tühimikuks.

Muudatusettepanek 616
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA tagab, et artikli 10 kohaselt vastu 
võetud otsused ei ole mingil moel 
vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, st artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.

Muudatusettepanek 617
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
moel vastuolus liikmesriikide 

1. EPJA tagab, et artikli 6 lõike 3, artiklite 
10 või 11 kohaselt vastu võetud otsused ei 
ole mingil moel vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega (välja arvatud 
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eelarvepädevusega. vähetähtsad summad). 

Or. en

Selgitus

Kui artikli 6 lõige 3 teksti alles jäetakse, tuleks sellele kohaldada samasuguseid 
kaitsemeetmeid nagu artiklitele 10 ja 11. ELi järelevalve ELi üksusi käsitlevatel otsustel võib 
kindlasti olla ka mõju eelarvele. 

Muudatusettepanek 618
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA tagab, et artikli 6 lõike 3, artiklite 
10 või 11 kohaselt vastu võetud otsused ei 
ole mingil moel vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 

Or. en

Selgitus

Kui artikli 6 lõige 3 teksti alles jäetakse, tuleks sellele kohaldada samasuguseid 
kaitsemeetmeid nagu artiklitele 10 ja 11. ELi järelevalve ELi üksusi käsitlevatel otsustel võib 
kindlasti olla ka mõju eelarvele.

Muudatusettepanek 619
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA tagab, et artiklite 10, 11 või 12a 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
moel vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. 
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Or. en

Selgitus

Kui parlament artikliga 12a nõustub, tuleks see samuti kaitseklauslisse lisada. 

Muudatusettepanek 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. EPJA tagab, et artiklite 10 või 11 
kohaselt vastu võetud otsused ei ole mingil 
moel vastuolus liikmesriikide 
eelarvepädevusega. EPJA vastavas otsuses 
märgitakse, et mõju eelarvepädevusele 
puudub. 

Or. en

Selgitus

EPJA tegevus ei või mingitel tingimustel riigi eelarvepädevust mõjutada. Esitatud täienduse 
eesmärgiks on selle põhimõtte tugevdamine. Kui lisada EPJA otsusesse nimetatud säte, siis 
kaalub ja analüüsib EPJA iga kord, ega tema otsus ei ole sekkumine liikmesriigi 
eelarvepädevusse. 

Muudatusettepanek 621
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

EPJA tegevus ei tohiks ohustada liikmesriikide eelarve sõltumatust. 

Muudatusettepanek 622
Pervenche Berès

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 EPJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele teatada EPJA-le ja 
komisjonile, et pädev asutus kõnealust 
otsust ei rakenda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, s.t. artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.

Muudatusettepanek 623
Antolín Sánchez Presedo

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 EPJA otsuse esitamist pädevatele 
asutustele teatada EPJA-le ja komisjonile, 
et pädev asutus kõnealust otsust ei rakenda.

2. Kui liikmesriik ei ole nõus artikli 11 
lõike 3 kohase otsusega, sest see on 
vastuolus tema eelarvepädevusega, teatab
ta ühe kuu jooksul pärast EPJA otsuse 
esitamist pädevatele asutustele EPJA-le, 
komisjonile ja Euroopa Parlamendile, et 
pädev asutus kõnealust otsust ei rakenda.
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Or. en

Muudatusettepanek 624
Vicky Ford

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 EPJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele teatada EPJA-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 kahekümne 
tööpäeva jooksul pärast EPJA otsuse 
esitamist pädevatele asutustele teatada 
EPJA-le ja komisjonile, et pädev asutus 
kõnealust otsust ei rakenda.

Or. en

Muudatusettepanek 625
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.
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Muudatusettepanek 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

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

Or. en

Selgitus

EPJAle tuleks anda siduvad volitused liikmesriikide järelevalveasutuste vaheliste vaidluste 
lahendamiseks ja eriolukordades otsuste vastuvõtmiseks. Liikmesriike EPJA otsuste eest 
kaitsvad kaitseklauslid peaksid olema piiratud ja järgima üldiselt „järgi või selgita“ reeglit. 
Kaitseklauslid ei tohiks muutuda võimalikuks tühimikuks.

Muudatusettepanek 627
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik võib kõnealuses teatises 
põhjendada, kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid on pädevad ise oma eelarvepädevust hindama. 
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Muudatusettepanek 628
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sel juhul EPJA otsus peatatakse. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, s.t. artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.

Muudatusettepanek 629
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, s.t. artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.
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Muudatusettepanek 630
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EPJA 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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, s.t. artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.

Muudatusettepanek 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EPJA 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 EPJA jääb oma otsuse juurde, teeb
nõukogu otsuse selle kohta, kas otsuse 
juurde tuleb jääda või see tuleb tühistada, 
oma liikme kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel, jättes arvesse võtmata nõukogus 
asjaomast liikmesriiki esindava liikme 
hääle, hiljemalt kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui EPJA on neljanda lõigu
kohaselt liikmesriiki teavitanud.
Kvalifitseeritud häälteenamus tähendab 
vähemalt 55% nõukogu liikmetest, välja 
arvatud asjaomane liikmesriik, nendest 
vähemalt neliteist esindavad liikmesriike, 
mis hõlmavad vähemalt 65% ELi 
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elanikkonnast, välja arvatud asjaomase 
liikmesriigi elanikkond. 

Or. en

Selgitus

Liige, kes taotleb nõukogult kaitseklausli tühistamist, ei tohiks lõplikus otsustamises osaleda.

Muudatusettepanek 632
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EPJA 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 EPJA jääb oma otsuse juurde, teeb
nõukogu otsuse antud häälte enamusega
ühel oma koosolekutest hiljemalt kahe kuu 
jooksul pärast seda, kui EPJA on eelmise 
lõigu kohaselt liikmesriiki teavitanud, kas 
otsuse juurde tuleb jääda.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku põhieesmärgiks on kõrvaldada ebakindlus kõikidel juhtudel, 
kui nõukogu ei võtaks otsust vastu osutatud kahe kuu pikkuse perioodi jooksul. Tegevusetus 
sellises olulises küsimuses, nagu seda on liikmesriigi eelarvepädevus, ei saa lõppeda 
liikmesriigi jaoks negatiivsete tagajärgedeta. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EPJA 
vaidlustatud otsus lõpetatuks kahe kuu möödumisel sellest ajast, kui nõukogu pidi oma otsuse 
vastu võtma. 

Muudatusettepanek 634
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 635
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab EPJA otsuse 
juurde jääda või ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, lõpetatakse viivitamata kõnealuse 
otsuse peatamine. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui artiklis 23 soovitakse arvestada teatavate liikmesriikide tundlikkusega, tuleks seda 
kohaldada ainult eriolukordades vastuvõetud otsustele, s.t. artikkel 10, mille korral 
liikmesriigid tõenäoliselt sekkuvad, tehes seda ilmselt riigi rahaga. Artikkel 11 tuleks välja 
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jätta, sest vahendamist kohaldataks ainult tavalisel ajal, jooksva järelevalve käigus.

Muudatusettepanek 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab EPJA otsuse juurde 
jääda või ei tee otsust kahe kuu jooksul, 
lõpetatakse viivitamata kõnealuse otsuse 
peatamine. 

Kui nõukogu otsustab EPJA otsuse juurde 
jääda, lõpetatakse viivitamata kõnealuse 
otsuse peatamine. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku põhieesmärgiks on kõrvaldada ebakindlus kõikidel juhtudel, 
kui nõukogu ei võtaks otsust vastu osutatud kahe kuu pikkuse perioodi jooksul. Tegevusetus 
sellises olulises küsimuses, nagu seda on liikmesriigi eelarvepädevus, ei saa lõppeda 
liikmesriigi jaoks negatiivsete tagajärgedeta. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EPJA 
vaidlustatud otsus lõpetatuks kahe kuu möödumisel sellest ajast, kui nõukogu pidi oma otsuse 
vastu võtma. 

Muudatusettepanek 637
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab EPJA otsuse juurde 
jääda või ei tee otsust kahe kuu jooksul, 
lõpetatakse viivitamata kõnealuse otsuse 
peatamine. 

Kui nõukogu otsustab EPJA otsuse 
tühistada või ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, tühistatakse viivitamata kõnealuse 
otsuse peatamine. 

Or. en
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Muudatusettepanek 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kahe kuu 
jooksul, otsus lõpetatakse. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku põhieesmärgiks on kõrvaldada ebakindlus kõikidel juhtudel, 
kui nõukogu ei võtaks otsust vastu osutatud kahe kuu pikkuse perioodi jooksul. Tegevusetus 
sellises olulises küsimuses, nagu seda on liikmesriigi eelarvepädevus, ei saa lõppeda 
liikmesriigi jaoks negatiivsete tagajärgedeta. Seetõttu tehakse ettepanek lugeda EPJA 
vaidlustatud otsus lõpetatuks kahe kuu möödumisel sellest ajast, kui nõukogu pidi oma otsuse 
vastu võtma. 

Muudatusettepanek 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriik leiab, et artikli 10 lõike 2 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta kolme tööpäeva 
jooksul pärast EPJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele, teatada EPJA-le, 
komisjonile ja nõukogule, et pädev asutus 
kõnealust otsust ei rakenda.

3. Kui liikmesriik leiab, et artikli 10 lõike 2 
kohane otsus on vastuolus tema 
eelarvepädevusega, võib ta kahe tööpäeva 
jooksul pärast EPJA otsuse esitamist 
pädevatele asutustele, teatada EPJA-le, 
komisjonile ja nõukogule, et pädev asutus 
kõnealust otsust ei rakenda.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide eelarvepädevuse ebamäärane mõiste võib kaasa tuua märkimisväärseid 
tõlgendamisvaidlusi. 

Rangemate tähtaegade kehtestamisega takistame kaitseklausli võimalikku moonutatud 
kasutamist. 
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Tähtajad on eriti olulised menetluses, millega tehakse kindlaks võimalik mõju liikmesriikide 
eelarvepädevusele eriolukordades. 

Lõpuks on esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks viia määruse eelnõu kooskõlla 1. 
detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga. 

Muudatusettepanek 640
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega.

Liikmesriik põhjendab kõnealuses teatises 
selgelt, miks ja kuidas kõnealune otsus on 
vastuolus tema eelarvepädevusega. Sel 
juhul EPJA otsus peatatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõukogu teeb otsuse, kas otsuse juurde 
tuleb jääda või see tühistatakse, oma 
liikmete kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 16 lõikele 4 ning Euroopa Liidu 
lepingule ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatud üleminekusätteid 
käsitleva protokolli nr 36 artiklile 3 viie 
tööpäeva jooksul.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide eelarvepädevuse ebamäärane mõiste võib kaasa tuua märkimisväärseid 
tõlgendamisvaidlusi. 
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Rangemate tähtaegade kehtestamisega takistame kaitseklausli võimalikku moonutatud 
kasutamist. 

Tähtajad on eriti olulised menetluses, millega tehakse kindlaks võimalik mõju liikmesriikide 
eelarvepädevusele eriolukordades. 

Lõpuks on esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks viia määruse eelnõu kooskõlla 1. 
detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 642
Pervenche Berès

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

EPJA tühistab oma otsuse või selgitab 
nõuetekohaselt, miks ta selle juurde jääb.

Or. en

Selgitus

Käesoleva klausli liialdatud olemus nõuab selle kehtivuse piiramist „järgi või selgita“ 
mehhanismiga, eriti seoses Euroopa järelevalveasutuste sõltumatusega.

Muudatusettepanek 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõukogu otsustab lõike 2 lõiguga 5 ette 
nähtud kvalifitseeritud häälteenamusega 
kümne tööpäeva jooksul, kas otsuse juurde 
tuleb jääda või see tühistatakse.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 23 lõike 2 lõigu 5 muudatusettepanekuga. 

Muudatusettepanek 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõukogu otsustab asutamislepingu 
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsus tühistatakse.

Or. en

Selgitus

Artikli 10 lõike 2 kohaselt tehtud otsuste olemus on väga eriline, sest need võetakse vastu 
kriisiolukorras. Asjaolusid ja EPJA erialast olemust arvesse võttes on seetõttu õigustatud 
rangema reegli kehtestamine kõnealuse otsuse tühistamiseks. Samuti tuletatakse meelde, et 
kõnealuseid otsuseid on võimalik vastu võtta ainult pärast kriisiolukorra esinemise 
kinnitamist. 

Muudatusettepanek 645
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõukogu otsustab asutamislepingu 
artikliga 205 ette nähtud kvalifitseeritud 
häälteenamusega kümne tööpäeva jooksul, 
kas otsus tühistatakse.

Or. en
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Muudatusettepanek 646
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, jääb EPJA otsus jõusse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva klausli liialdatud olemus nõuab selle kehtivuse piiramist „järgi või selgita“ 
mehhanismiga, eriti seoses Euroopa järelevalveasutuste sõltumatusega.

Muudatusettepanek 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, jääb EPJA otsus jõusse.

Kui nõukogu ei tee otsust viie tööpäeva 
jooksul, jääb EPJA otsus jõusse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide eelarvepädevuse ebamäärane mõiste võib kaasa tuua märkimisväärseid 
tõlgendamisvaidlusi.

Rangemate tähtaegade kehtestamisega takistame kaitseklausli võimalikku moonutatud 
kasutamist.

Tähtajad on eriti olulised menetluses, millega tehakse kindlaks võimalik mõju liikmesriikide 
eelarvepädevusele eriolukordades. 

Lõpuks on esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks viia määruse eelnõu kooskõlla 1.
detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga.
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Muudatusettepanek 648
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, jääb EPJA otsus jõusse.

Kui nõukogu ei tee otsust kümne tööpäeva 
jooksul, EPJA otsus tühistatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 649
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 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 EPJA 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 EPJA adressaati otsuse 
tegemise kavatsusest, määrates tähtaja, 
mille jooksul võib adressaat kõnealuses 
küsimuses esitada oma seisukohti, võttes 
täielikul arvesse küsimuse 
kiireloomulisust, keerukust ja võimalikke 
tagajärgi. 

Or. en

Selgitus

Kooskõla Skinneri raportiga.
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Muudatusettepanek 650
Peter Skinner

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 EPJA 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 EPJA adressaati otsuse 
tegemise kavatsusest, määrates tähtaja, 
mille jooksul võib adressaat kõnealuses 
küsimuses esitada oma seisukohti, võttes 
täielikul arvesse küsimuse 
kiireloomulisust, keerukust ja võimalikke 
tagajärgi. 

Or. en

Selgitus

Tähtaja kehtestamisel on oluline arvestada toimingu keerukust ja tagajärgi, mitte lihtsalt 
kiireloomulisust. 

Muudatusettepanek 651
Antolín Sánchez Presedo

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 EPJA 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 EPJA adressaati otsuse 
tegemise kavatsusest, määrates tähtaja, 
mille jooksul võib adressaat kõnealuses 
küsimuses esitada oma seisukohti, võttes 
täielikul arvesse küsimuse 
kiireloomulisust, keerukust ja võimalikke 
tagajärgi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 652
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EPJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase pädeva 
asutuse või finantseerimisasutuse andmed 
ja otsuse põhisisu, võttes samas arvesse
finantseerimisasutuste õigustatud huvi
nende ärisaladuste hoidmisel. 

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EPJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase pädeva 
asutuse või finantseerimisasutuse andmed 
ja otsuse põhisisu, välja arvatud juhul, kui 
avalikustamine on vastuolus 
finantseerimisasutuste õigustatud huviga
nende ärisaladuste hoidmisel või kui see 
võib tõsiselt ohustada finantsturgude 
nõuetekohast toimimist ja terviklikkust või 
Euroopa Liidu finantssüsteemi või selle 
osa stabiilsust. 

Or. eenen

Selgitus

Erinevate asutuste identiteedi paljastamine on asjakohatu, kui avalikustamine võib sattuda 
vastuollu õigustatud ärihuviga või ohustada finantsturgusid. 

Muudatusettepanek 653
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EPJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase pädeva 
asutuse või finantseerimisasutuse andmed 
ja otsuse põhisisu, võttes samas arvesse
finantseerimisasutuste õigustatud huvi
nende ärisaladuste hoidmisel. 

5. Artiklite 9, 10 ja 11 kohased EPJA 
otsused avalikustatakse, kusjuures 
seejuures esitatakse asjaomase pädeva 
asutuse või finantseerimisasutuse andmed 
ja otsuse põhisisu, välja arvatud juhul, kui 
avalikustamine on vastuolus
finantseerimisasutuste õigustatud huviga
nende ärisaladuste hoidmisel või kui see 
võib tõsiselt ohustada ühenduse 
finantssüsteemi või selle osa stabiilsust. 
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Or. en

Muudatusettepanek 654
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eesistuja, kellel ei ole hääleõigust; a) eesistuja, kellel on otsustav hääl;

Or. en

Muudatusettepanek 655
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) ase-eesistuja, kellel on eesistujat 
asendades otsustav hääl;

Or. en

Muudatusettepanek 656
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas liikmesriigis krediidiasutuste 
järelevalve eest vastutava ametiasutuse 
juht;

b) igas liikmesriigis krediidiasutuste 
järelevalve eest vastutava ametiasutuse 
juht. Kui territooriumil, mille osas 
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liikmesriik vastutab ELi õiguse 
kohaldamise eest, on pädevaid asutusi 
rohkem kui üks, tegutsevad kõnealuste 
organisatsioonide juhid 
järelevalvenõukogus ühisesindajatena 
ning otsustavad omavahel esindamise 
viisi, sealhulgas võimalikud hääled 
vastavalt artiklile 29, mis jagatakse;

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada rohkem kui ühe riikliku asutuse kohalolek teatavates liikmesriikides, mis 
vastutavad sektori eest. Selle olemasolu korral on vaja võtta kasutusele menetlus, mis 
võimaldab hääletada liikmesriigi kõige asjakohasema järelevalveasutuse juhil. 

Muudatusettepanek 657
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas liikmesriigis krediidiasutuste 
järelevalve eest vastutava ametiasutuse 
juht;

b) igas liikmesriigis krediidiasutuste 
järelevalve eest vastutava ametiasutuse 
juht. Kui territooriumil, mille osas 
liikmesriik vastutab ELi õiguse 
kohaldamise eest, on pädevaid asutusi 
rohkem kui üks, tegutsevad kõnealuste 
organisatsioonide juhid 
järelevalvenõukogus ühisesindajatena 
ning otsustavad omavahel esindamise 
viisi, sealhulgas võimalikud hääled 
vastavalt artiklile 29, mis jagatakse;

Or. en
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Muudatusettepanek 658
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks 
lahendamiseks töörühma, kuhu kuuluvad 
eesistuja, kaks järelevalvenõukogu liiget ja 
kaks isikut, kes kutsutakse nimekirjast, 
mida peab eesistuja. Ühtegi 
järelevalvenõukogu töörühma liiget ei 
kutsuta erimeelsusel olevast riiklikust 
järelevalveasutusest, samuti puudub neil 
konflikti suhtes huvi. Töörühm teeb 
otsuse lihthäälteenamuse alusel. 

Or. en

Selgitus

Välisekspertide kaasamine vastavalt artiklile 11 vahendamisega tegelevasse töörühma tuleb 
kasuks. Nende arv peaks piirduma kahega, et neil ei oleks võimalik järelevalvenõukogu 
koosseisu kõrvale tõrjuda. 

Muudatusettepanek 659
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 11 kohaldamisel loob 
järelevalvenõukogu erimeelsuste kiiremaks 
erapooletuks lahendamiseks sõltumatu 
töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja neli 
järelevalvenõukogu liiget. Eesistuja valib 
töörühma liikmed, kes kutsutakse 
järelevalvenõukogust. Ühtegi 
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järelevalvenõukogu töörühma liiget ei 
kutsuta erimeelsusel olevast riiklikust 
järelevalveasutusest, samuti puudub neil 
konflikti suhtes huvi.

Or. en

Selgitus

Töörühma suurust on vaja laiendada, et tekitada otsuste vastuvõtmisel suurem arvamuste 
mitmekesisus. 

Muudatusettepanek 660
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artikli 11 kohaldamisel loob eesistuja
erimeelsuste kiiremaks lahendamiseks 
töörühma, kuhu kuuluvad eesistuja ja kaks 
nõukogu liiget, kes ei ole erimeelsusel 
olevate pädevate asutuste esindajad.

Or. en

Muudatusettepanek 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Töörühma koosseis on 
tasakaalustatud ja kajastab Euroopa Liitu 
tervikuna. Mandaadid kattuvad ja 
kohaldatakse nõuetekohast 
roteerumiskorda. 

Or. en
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