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Muudatusettepanek 662
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 663
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, ELi institutsioonid ja teised 
avalik-õiguslikud või erasektori organid ei 
püüa mõjutada järelevalvenõukogu 
liikmeid Euroopa Pangandusjärelevalve 
Asutuse ülesannete täitmisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvenõukogu liikmed ja selle 
personal ei tohi olla töötanud või 
osutanud teenuseid 
finantseerimisasutustele eelneva kolme 
aasta jooksul ega tohi seda teha ka kolm 
aastat pärast EPJAst lahkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Järelevalvenõukogu määrab oma 
eesistuja. 

3. Järelevalvenõukogu määrab oma 
eesistuja ja tema asetäitja. 

Or. en

Muudatusettepanek 666
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Järelevalvenõukogu võtab juhatuse 
ettepaneku alusel vastu aastaaruande 
EPJA tegevuse kohta, mis põhineb artikli 
38 lõikes 7 osutatud aastaaruande 
kavandil, ja edastab kõnealuse aruande 
15. juuniks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile, kontrollikojale 
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ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele. Aastaaruanne tehakse 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 668
Othmar Karas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu otsused peaksid kajastama Euroopa väljavaadet, mitte põhinema riiklikel 
kaalutlustel. Üksnes rahastamisalased otsused tuleks teha kvalifitseeritud häälteenamuse 



PE439.990v01-00 6/71 AM\810280ET.doc

ET

alusel, kuna riigid annavad süsteemi finantseerimisse oma panuse.

Muudatusettepanek 669
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma ala hinnatud ekspertidest ja otsuste tegemine peaks seega 
põhinema alati põhimõttel, mille kohaselt iga liikme hääl on sama väärtusega. 
Kvalifitseeritud häälteenamus ei ole vajalik EPJA eesmärkide täitmiseks, sest võrdsetel 
tingimustel lihthäälteenamus tagab kõigi ekspertide arvamuste võrdse käsitlemise.

Muudatusettepanek 670
Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma ala hinnatud ekspertidest ja otsuste tegemine peaks seega 
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põhinema alati põhimõttel, mille kohaselt iga liikme hääl on sama väärtusega. 
Kvalifitseeritud häälteenamus ei ole vajalik EPJA eesmärkide täitmiseks, sest võrdsetel 
tingimustel lihthäälteenamus tagab kõigi ekspertide arvamuste võrdse käsitlemise.

Muudatusettepanek 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalvenõukogu tegutseb liikmete 
lihthäälteenamuse alusel. 

Or. en

Selgitus

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Muudatusettepanek 672
Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete

Järelevalvenõukogu otsused tehakse 
liikmete lihthäälteenamuse alusel, 
vastavalt põhimõttele, mille kohaselt on 
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kvalifitseeritud häälteenamuse alusel
vastavalt asutamislepingu artiklile 205. 

igal liikmel üks hääl. 

Or. en

Muudatusettepanek 673
Anni Podimata

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalvenõukogu tegutseb liikmete 
lihthäälteenamuse alusel vastavalt 
põhimõttele, mille kohaselt on igal liikmel 
üks hääl. Artiklites 7 ja 8 osutatud 
õigusaktidega ning kõigi VI peatüki 
kohaselt võetud meetmete ja otsustega 
seotud küsimustes ja erandina esimesest 
lõigust teeb järelevalvenõukogu otsuseid 
liikmete kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingu artikli 16 lõikes 4.

Or. en

Muudatusettepanek 674
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklites 7–11 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu 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 
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36 artiklile 3. 

Or. en

Selgitus

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

Muudatusettepanek 675
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 29 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Artiklites 7 ja 8 osutatud õigusaktidega 
ning kõigi VI peatüki kohaselt võetud 
meetmete ja otsustega seotud küsimustes 
tegutseb järelevalvenõukogu liikmete 
kvalifitseeritud häälteenamuse alusel 
vastavalt Euroopa Liidu lepingule artiklile 
16 ning Euroopa Liidu lepingule ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätteid käsitleva protokolli nr 
36 artiklile 3. 

Or. en
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Selgitus

Kohandamine Lissaboni lepinguga.

Muudatusettepanek 676
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Muudatusettepanek 678
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

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

Or. en

Selgitus

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Muudatusettepanek 679
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega, kus igal liikmel on 
üks hääl.

Or. en
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Muudatusettepanek 680
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu liikmete lihthäälteenamusega 
vastavalt põhimõttele, mille kohaselt igal 
liikmel on üks hääl. 

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma ala hinnatud ekspertidest ja otsuste tegemine peaks seega 
põhinema alati põhimõttel, mille kohaselt iga liikme hääl on sama väärtusega. 
Kvalifitseeritud häälteenamus ei ole vajalik EPJA eesmärkide täitmiseks, sest võrdsetel 
tingimustel lihthäälteenamus tagab kõigi ekspertide arvamuste võrdse käsitlemise.

Muudatusettepanek 681
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

Järelevalvenõukogu otsused võetakse vastu 
liikmete lihthäälteenamusega vastavalt 
põhimõttele, mille kohaselt igal liikmel on 
üks hääl. 

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu koosneb oma ala hinnatud ekspertidest ja otsuste tegemine peaks seega 
põhinema alati põhimõttel, mille kohaselt iga liikme hääl on sama väärtusega. 
Kvalifitseeritud häälteenamus ei ole vajalik EPJA eesmärkide täitmiseks, sest võrdsetel 
tingimustel lihthäälteenamus tagab kõigi ekspertide arvamuste võrdse käsitlemise.
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Muudatusettepanek 682
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

1. Järelevalvenõukogu otsused võetakse 
vastu liikmete lihthäälteenamusega 
vastavalt põhimõttele, mille kohaselt igal 
liikmel on üks hääl. 

Or. en

Muudatusettepanek 683
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvenõukogu muud otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

1. Kõik järelevalvenõukogu otsused 
võetakse vastu liikmete 
lihthäälteenamusega. 

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu otsused peaksid kajastama Euroopa väljavaadet, mitte põhinema riiklikel 
kaalutlustel. Üksnes rahastamisalased otsused tuleks teha kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel, kuna riigid annavad süsteemi finantseerimisse oma panuse.
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Muudatusettepanek 684
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina lõikest 1 teeb 
järelevalvenõukogu peatüki VI alusel 
otsuseid liikmete kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 16 ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätteid käsitleva protokolli 
artiklile 3.

Or. en

Selgitus

Järelevalvenõukogu otsused peaksid kajastama Euroopa väljavaadet, mitte põhinema riiklikel 
kaalutlustel. Üksnes rahastamisalased otsused tuleks teha kvalifitseeritud häälteenamuse 
alusel, kuna riigid annavad süsteemi finantseerimisse oma panuse.

Muudatusettepanek 685
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
otsustega loetakse töörühma otsuse 
ettepanek vastuvõetuks, kui selle kiidab 
heaks järelevalvenõukogu liikmete 
lihthäälteenamus. 

Or. en
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Muudatusettepanek 686
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Juhatusse kuuluvad eesistuja ja viis
liiget, kelle järelevalvenõukogu on valinud 
oma liikmete seast.

Or. en

Selgitus

EPJA-l on võimalikult suur sõltumatus. Seetõttu piiratakse Euroopa Komisjoni mõju EPJA 
tegevusele. Kavandatava muudatusettepaneku eesmärk on kõrvaldada EPJA juhatusest 
komsjoni esindajad. Komisjoni esindaja kohalolust EPJA järelevalvenõukogus hääleõiguseta 
liikmena piisab, et tagada komisjoni ja EPJA vahel vajalik teabevahetus ja suhtlus. 
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Muudatusettepanek 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Juhatusse kuuluvad eesistuja ja kuus
liiget, kelle järelevalvenõukogu on valinud 
oma liikmete seast. 

Or. en

Muudatusettepanek 689
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõigil liikmetel on asendusliige, kes võib 
asendada juhatuse liiget, kellel ei ole 
võimalik osaleda. Eesistujat võib asendada 
tema asetäitja ja liikmeid asendusliikmed, 
kes määratakse vastavalt artikli 25 lõikele 
2.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor osaleb juhatuse koosolekutel 
hääleõiguseta.

Tegevdirektor ja komisjoni esindaja 
osalevad juhatuse koosolekutel 
hääleõiguseta.
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Or. en

Muudatusettepanek 691
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhatuse korralised istungid toimuvad 
vähemalt kaks korda aastas.

Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 
enne iga järelevalvenõukogu koosolekut 
ja nii tihti, kui ta peab vajalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 692
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 693
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, Euroopa Liidu 
institutsioonid või organid ega üksi muu 
avalik-õiguslik või erasektori organ ei tohi 
juhatuse liikmeid mõjutada.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadega kehtib juhatuse 
liikmete suhtes pärast ametist lahkumist 
endiselt siduv kohustus käituda ausalt ja 
diskreetselt, kui neile pakutakse teatud 
ametikohta või soodustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 695
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhatus võtab pärast 
järelevalvenõukoguga konsulteerimist 
vastu EPJA tegevust käsitleva 
aastaaruande, mis põhineb artikli 38 
lõikes 7 osutatud aruandekavandil, ning 

välja jäetud
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edastab kõnealuse aruande Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ning Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele 15. juuniks. Aruanne 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 696
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus nimetab apellatsiooninõukogu 
liikmed ametisse ja vabastab nad ametist 
kooskõlas artikli 44 lõikega 3 ja artikli 44 
lõikega 5.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 697
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Juhatus nimetab apellatsiooninõukogu 
liikmed ametisse ja vabastab nad ametist 
kooskõlas artikli 44 lõikega 3 ja artikli 44 
lõikega 5.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 698
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJAt esindab eesistuja, kes on 
täiskohaga sõltumatu spetsialist. 

1. EPJAt esindab eesistuja ja tema 
asetäitja, kes on täiskohaga sõltumatud 
spetsialistid. 

Or. en

Muudatusettepanek 699
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eesistuja asetäitja tegutseb eesistuja 
asendajana ja vastutab ühiskomitee, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
rahvusvaheliste organitega toimuvate 
välissuhete eest.

Or. en

Muudatusettepanek 700
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Euroopa Parlament nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
mille viib läbi järelevalvenõukogu, kes 
valib välja kolm kõige tugevamat 
kandidaati, kelle vahel Euroopa 
Parlament valiku teeb, arvestades 
pädevust, oskusi ning teadmisi 



AM\810280ET.doc 21/71 PE439.990v01-00

ET

finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja 
ametisse pärast avalikku valikumenetlust, 
arvestades pädevust, oskusi ning teadmisi 
finantseerimisasutuste ja finantsturgude 
kohta ning kogemusi finantsjärelevalve ja -
regulatsiooni valdkonnas.

2. Järelevalvenõukogu nimetab eesistuja ja 
tema asetäitja ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta ning kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kolm kandidaati ja nimetab 
seejärel neist ühe eesistujaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 703
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadi.

Enne ametisse nimetamist kinnitab 
Euroopa Parlament järelevalvenõukogu 
valitud kandidaadid.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eesistuja ja tema asetäitja puudumisel
valib järelevalvenõukogu oma liikmete 
seast ka ajutise asendusliikme, kes täidab 
eesistuja või tema asetäitja kohustusi 
nende puudumise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadega kehtib eesistuja 
suhtes pärast ametist lahkumist endiselt 
siduv kohustus käituda ausalt ja 
diskreetselt, kui neile pakutakse teatud 
ametikohta või soodustusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 706
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 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks artiklites 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 osutatud teabele sisaldab aruanne 
teavet eelkõige kodumajapidamistele ja 
VKEdele antavate pangalaenude 
kättesaadavuse, summa ja maksumuse 
kohta ning krediidiasutuste avalike 
võlakirjade mahu ja selle muutuste kohta, 
üksikasjalikku teavet EPJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu koosmõju 
ulatuse kohta ning vajaduse korral vastust 
pangandussektori sidusrühmade kogu 
väljastatud arvamustele ja 
läbivaatamistele. See sisaldab ka Euroopa 
Parlamendi ajutiselt taotletavat 
asjakohast teavet.

Or. en

Selgitus

Aruandesse lisatava teabe täiendamiseks.

Muudatusettepanek 707
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks artiklites 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 osutatud teabele sisaldab aruanne 
üksikasjalikku teavet EPJA ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu koosmõju 
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ulatuse kohta ning vajaduse korral vastust 
pangandussektori sidusrühmade kogu 
väljastatud arvamustele ja 
läbivaatamistele. See sisaldab ka Euroopa 
Parlamendi ajutiselt taotletavat 
asjakohast teavet.

Or. en

Selgitus

On oluline, et Euroopa järelevalveasutus oleks ametlikumalt vastutav sidusrühmade kogu ja 
parlamendi ees, et tagada demokraatiaga seotud ja sidusrühmade probleemide 
teadvustamine.

Muudatusettepanek 708
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks artiklites 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 osutatud teabele sisaldab aruanne 
teavet eelkõige kodumajapidamistele ja 
VKEdele antavate pangalaenude 
kättesaadavuse, summa ja maksumuse 
kohta ning krediidiasutuste avalike 
võlakirjade mahu ja selle muutuste kohta. 
See sisaldab ka teavet 50 kõige suurema 
ELis tegutseva finantseerimisasutuse 
kohta ning Euroopa Parlamendi ajutiselt 
taotletavat asjakohast teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 709
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks artiklites 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 osutatud teabele sisaldab aruanne 
teavet eelkõige kodumajapidamistele ja 
VKEdele antavate pangalaenude 
kättesaadavuse, summa ja maksumuse 
kohta ning krediidiasutuste avalike 
võlakirjade mahu ja selle muutuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 710
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

2. Järelevalvenõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse juhatuse 
ettepaneku põhjal pärast avalikku 
valikumenetlust, arvestades pädevust, 
oskusi ning teadmisi finantseerimisasutuste 
ja finantsturgude kohta, kogemusi 
finantsjärelevalve ja -regulatsiooni 
valdkonnas ning juhtimiskogemust.

Or. en
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Muudatusettepanek 711
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegevdirektori viie aasta pikkuse 
ametiaja lõpule eelneva üheksa kuu jooksul 
koostab järelevalvenõukogu hinnangu.

4. Tegevdirektori viie aasta pikkuse 
ametiaja lõpule eelneva üheksa kuu jooksul 
koostab juhatuse hinnangu.

Or. en

Muudatusettepanek 712
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles hinnangus hindab 
järelevalvenõukogu eelkõige järgmist:

Selles hinnangus hindab juhatus eelkõige 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 713
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järelevalvenõukogu võib hinnangut 
arvesse võttes pikendada tegevdirektori 
ametiaega ühe korra.

Juhatus võib hinnangut arvesse võttes 
pikendada tegevdirektori ametiaega ühe 
korra.

Or. en
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Muudatusettepanek 714
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes järelevalvenõukogu otsusega.

5. Tegevdirektori võib ametist vabastada 
üksnes järelevalvenõukogu otsusega ja 
juhatuse ettepaneku põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevdirektor ei tohi olla töötanud või 
osutanud teenuseid 
fnantseerimisasutustele eelneva kolme 
aasta jooksul ega tohi seda teha kolm 
aastat pärast EPJAst lahkumist.

Or. en

Muudatusettepanek 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artiklis 54 osutatud 
personalieeskirjadega kehtib 
tegevdirektori suhtes pärast ametist 
lahkumist endiselt siduv kohustus käituda 
ausalt ja diskreetselt, kui neile pakutakse 
teatud ametikohta või soodustusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 717
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist, mis 
tegutseb järelevalveasutuste võrgustikuna.

1. EPJA on osa Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemist, 
mille põhieesmärk on tagada, et 
finantssektori suhtes kohaldatavaid 
eeskirju rakendatakse nõuetekohaselt, et 
säilitada finantsstabiilsus ja seeläbi 
tagada usaldus finantssüsteemi suhtes 
tervikuna ning piisav kaitse 
finantsteenuste kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 718
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk IV – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE 
ÜHISKOMITEE

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUS 
(ÜHINE NÕUANDEKOMITEE)
(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
tekstis.)

Or. en

Selgitus

On oluline sätestada, et ühiskomitee on ka Euroopa järelevalveasutuse sisene ning Euroopa 
järelevalveasutuste ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vaheline nõuandekomitee.
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Muudatusettepanek 719
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
Peatükk IV – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSTE 
ÜHISKOMITEE

EUROOPA JÄRELEVALVEASUTUSED
(ÜHISKOMITEE)

Or. en

Selgitus

Et saavutada vastavus Skinneri raportile.

Muudatusettepanek 720
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee.

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutus (ühine 
nõuandekomitee), mille peakorter asub 
Brüsselis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse ühiskomitee olulisust ja luuakse selle alalise 
sekretariaadi alaline asukoht, mis asub Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi suhtes 
geograafiliselt keskses kohas.
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Muudatusettepanek 721
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee.

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutused (ühiskomitee), mille 
peakorter asub Frankfurdis.

Or. en

Selgitus

Et muuta Euroopa järelevalveasutused (ühiskomitee) tõhusamaks, peaks neil olema sama 
asukoht mis igal järelevalveasutusel, et luua mastaabisäästu, ning nende asukoht peaks olema 
seal, kus asub Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, st Frankfurdis. 

Muudatusettepanek 722
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 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee.

1. Käesolevaga asutatakse Euroopa 
järelevalveasutused (ühiskomitee), mille 
peakorter asub Frankfurdis.

Or. en

Selgitus

Et saavutada kooskõla Skinneri raportiga ja asendada ühiskomitee asukoht.
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Muudatusettepanek 723
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ja Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega 
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa järelevalveasutuse kõikide 
sammaste raames ning tagab töö 
valdkonnaülese ühtluse, eelkõige järgmiste 
valdkondade osas:
– finantskonglomeraadid;
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaekliendile suunatud 
investeerimistooted;
– rahapesu käsitlevad meetmed ning
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa 
järelevalveasutuse sammaste vaheliste
suhete arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ja Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega 
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
teiste Euroopa järelevalveasutustega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse, eelkõige 
järgmiste valdkondade osas: 
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– finantskonglomeraadid
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– valdkondadevaheliste 
arengutendentside, riskide ja nõrkade 
kohtade mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaekliendile suunatud 
investeerimistooted;
– rahapesu käsitlevad meetmed ning
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa 
järelevalveasutuste vaheliste suhete 
arendamine.

Or. en

Selgitus

Ühiskomitee arendab täiendavaid ühismeetmete valdkondi. Seetõttu tehakse ettepanek 
täpsustada eeskirjades koostöövaldkondade arv. Ühiskomitee ettevalmistava töö alusel teevad 
lõplikud otsused töökomiteed.

Muudatusettepanek 725
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse
ja Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa järelevalveasutuse (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ja Euroopa 
järelevalveasutusega (väärtpaberiturg)
ning tagab töö valdkonnaülese ühtluse ja 
valdkonnaülese õppimise, eelkõige 
järgmiste valdkondade osas:
– finantskonglomeraadid
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
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finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaekliendile suunatud 
investeerimistooted;
– rahapesu käsitlevad meetmed ning
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa 
järelevalveasutuste vaheliste suhete 
arendamine.

Or. en

Selgitus

Ühiskomitee lisaülesandeks peaks olema Euroopa järelevalveasutuste ja Euroopa 
Süsteemsete Riskide nõukogu vahelise teabevahetuse ning nende sekretariaatide vaheliste 
suhete kvaliteedi ja ühtluse parandamine.

Muudatusettepanek 726
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 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse ja 
valdkonnaülese õppimise, eriti järgmiste 
valdkondade osas:
– finantskonglomeraadid
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaekliendile suunatud 
investeerimistooted;
– rahapesu käsitlevad meetmed ning
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– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga ning Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu ja Euroopa 
järelevalveasutuste vaheliste suhete 
arendamine.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.

Muudatusettepanek 727
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse, samuti 
tagab see valdkonnaülese järelevalve 
ühtluse ja koordineerimise, eriti järgmiste 
valdkondade osas:
– finantskonglomeraadid
– raamatupidamine ja auditeerimine;
– mikrousaldatavuse analüüs 
finantsstabiilsuse tagamiseks;
– jaekliendile suunatud 
investeerimistooted;
– rahapesu käsitlevad meetmed ning
– teabevahetus Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukoguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 728
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee toimib foorumina, kus 
EPJA teeb korrapärast ja tihedat koostööd 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

2. Ühiskomitee toimib Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
üldise struktuurina, kus EPJA teeb 
korrapärast ja tihedat koostööd Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ja 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning 
tagab töö valdkonnaülese ühtluse. 

Or. en

Muudatusettepanek 729
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA eraldab piisavad vahendid, et 
toetada Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteed haldusküsimustes. See 
hõlmab personali-, haldus-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskulusid.

3. Ühiskomitee saab alalise sekretariaadi, 
mille personal koosneb kolme Euroopa 
järelevalveasutuse lähetatud töötajatest. 
EPJA eraldab piisavad vahendid, et katta
haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulud.

Or. en

Selgitus

Alaline sekretariaat võimaldab ühiskomiteel täita oma rolli tõhusamalt ning seda aja jooksul 
suurendada. Lisaks peaks see looma valdkonnaülese õppimise ja ühise järelevalvekultuuri 
kolme Euroopa järelevalveasutuse sekretariaadis.
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Muudatusettepanek 730
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 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA eraldab piisavad vahendid, et 
toetada Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteed haldusküsimustes. See 
hõlmab personali-, haldus-, 
infrastruktuuri- ja tegevuskulusid.

3. Ühiskomitee saab alalise sekretariaadi, 
mille personal koosneb kolme Euroopa 
järelevalveasutuse lähetatud töötajatest. 
EPJA eraldab piisavad vahendid, et katta
haldus-, infrastruktuuri- ja tegevuskulud.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.

Muudatusettepanek 731
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühiskomitee koosneb sõltumatust 
eesistujast, sõltumatust eesistuja 
asetäitjast ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse eesistujatest ning vajaduse korral 
artikli 43 kohaselt loodud allkomiteede 
eesistujast. 

Or. en
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Muudatusettepanek 732
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 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühiskomitee juhatus koosneb Euroopa
järelevalveasutuste eesistujatest ning 
vajaduse korral artikli 43 kohaselt loodud 
allkomiteede eesistujast. 

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.

Muudatusettepanek 733
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Ühiskomitee juhatus koosneb Euroopa
järelevalveasutuste eesistujatest ning 
vajaduse korral artikli 43 kohaselt loodud 
allkomiteede eesistujast. 

Or. en

Selgitus

On vaja määratleda paremini ühiskomitee struktuur ning anda talle juhatus, mis koosneb 
kolme Euroopa järelevalveasutuse eesistujatest.
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Muudatusettepanek 734
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 735
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 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.
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Muudatusettepanek 736
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 737
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa järelevalveasutuste
ühiskomitee eesistuja nimetatakse ametisse 
iga-aastase rotatsiooni alusel Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse
eesistujate hulgast.

3. Ühiskomitee eesistuja nimetatakse 
ametisse iga-aastase rotatsiooni alusel 
Euroopa järelevalveasutuse (pangandus), 
Euroopa järelevalveasutuse (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ning Euroopa 
järelevalveasutuse (väärtpaberiturg)
eesistujate hulgast. Ühiskomitee eesistuja 
on Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu eesistuja asetäitja.

Or. en

Selgitus

On oluline, et Euroopa järelevalveasutuste mikrotasandil ekspertiisile omistataks Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogus piisavalt kaalu. Lisaks on vaja, et Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu ei keskenduks liigselt pankadele ning et pangandust, kindlustust ja 
väärtpaberiturge esindaks piisaval määral ühiskomitee eesistuja, kes saab esindada kõiki 
kolme sektorit.
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Muudatusettepanek 738
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 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa järelevalveasutuste
ühiskomitee eesistuja nimetatakse ametisse 
iga-aastase rotatsiooni alusel Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
eesistujate hulgast.

3. Ühiskomitee eesistuja nimetatakse 
ametisse iga-aastase rotatsiooni alusel 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse eesistujate hulgast. Ühiskomitee 
eesistuja on Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu eesistuja asetäitja.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri ja Goulard’i raportiga.

Muudatusettepanek 739
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
eesistuja nimetatakse ametisse iga-aastase 
rotatsiooni alusel Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve Asutuse ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse
eesistujate hulgast.

3. Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
eesistuja nimetatakse ametisse iga-aastase 
rotatsiooni alusel Euroopa 
järelevalveasutuse (pangandus), Euroopa 
järelevalveasutuse (kindlustus- ja 
tööandjapensionid) ning Euroopa 
järelevalveasutuse (väärtpaberiturg) 
eesistujate hulgast.

Or. en
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Muudatusettepanek 740
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 41 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa järelevalveasutuste
ühiskomitee võtab vastu ja avaldab oma 
kodukorra. Kodukorras võidakse 
täpsustada ühiskomitee koosolekute 
täiendavad osalised.

4. Ühiskomitee võtab vastu ja avaldab oma 
kodukorra. Kodukorras võidakse 
täpsustada ühiskomitee koosolekute 
täiendavad osalised.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.

Muudatusettepanek 741
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 41 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
tuleb kokku vähemalt kord kahe kuu 
tagant.

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
juhatus tuleb kokku vähemalt kord kahe 
kuu tagant.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks Skinneri raportiga.
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Muudatusettepanek 742
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
tuleb kokku vähemalt kord kahe kuu 
tagant.

Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee 
juhatus tuleb kokku vähemalt kord kahe 
kuu tagant.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 a
Ühiskomitee kontrollib ja koordineerib 
järelevalvekolleegiume, kes teostavad 
järelevalvet suurte piiriüleste 
finantseerimisasutuste üle, keda peetakse 
süsteemiliselt oluliseks.
Artikli 2 lõike 1 kohaldamisalasse 
kuuluvate süsteemiliselt oluliste 
finantseerimisasutuste loetelu määrab 
kindlaks Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu tihedas koostööd ühiskomiteega.
Ühiskomitee võib otsustada võtta üle 
käesolevas määruses EPJA-le omistatud 
otsesed ülesanded ja volitused üksikute 
finantseerimisasutuste puhul, olles 
konsulteerinud nõuetekohaselt järelevalve 
all olevate asutuste ja kaasatud 
järelevalveasutuste sidusrühmade kogude 
juhatustega, eriti finantskonglomeraatide 
ja finantseerimisasutuste puhul, kes 
tegutsevad valdkonnaüleselt rohkem kui 
ühe järelevalveasutuse pädevusse 
kuuluvates valdkondades.
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Or. en

Muudatusettepanek 744
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 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 42 kohaldamisel luuakase Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee 
allkomiteena finantskonglomeraatide 
komitee.

Artikli 42 kohaldamisel luuakase 
ühiskomitee allkomiteena 
finantskonglomeraatide komitee.

Or. en

Selgitus

Teksti selguse huvides.

Muudatusettepanek 745
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 43 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Allkomitee valib oma liikmete hulgast 
eesistuja, kes on ka Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitee liige.

Allkomitee valib oma liikmete hulgast 
eesistuja, kes on ka ühiskomitee liige.

Or. en

Selgitus

Et muuta Skinneri raporti tekst selgemaks.
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Muudatusettepanek 746
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget. See koosneb kõrge 
mainega isikutest, kellel on tõestatud 
asjakohased erialateadmised, sh piisavalt 
kõrgel tasemel järelevalvamise kogemus 
panganduse, kindlustus- ja 
tööandjapensionide, väärtpaberiturgude 
või teiste finantsteenuste valdkonnas, ning 
vähemalt kahest liikmest, kellel on 
piisavalt õigusalaseid teadmisi, et anda 
EPJA-le õigusalast nõu volituste 
teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget. See koosneb kõrge 
mainega isikutest, kellel on tõestatud 
asjakohased erialateadmised, sh piisavalt 
kõrgel tasemel järelevalvamise kogemus 
panganduse, kindlustus- ja 
tööandjapensionide, väärtpaberiturgude 
või teiste finantsteenuste valdkonnas, ning 
vähemalt kahest liikmest, kellel on 
piisavalt õigusalaseid teadmisi, et anda 
EPJA-le õigusalast nõu volituste 
teostamiseks.

Or. en
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Selgitus

On oluline tagada, et apellatsiooninõukogul oleks juurdepääs ekspertidele kõikvõimalikes 
valdkondades, kus tal võidakse paluda langetada otsus kolme valdkondliku Euroopa 
järelevalveasutuse meetmete põhjal. Samuti on oluline tagada, et tal oleks juurdepääs 
piisavale õigusalasele eksperdiabile, võttes arvesse tõenäosust, et tal nõutakse otsuse 
langetamist valdkondades, mis on seotud Euroopa järelevalveasutuste teatavate meetmete 
õigusliku kohaldamisega.

Muudatusettepanek 748
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 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Apellatsiooninõukogul on kuus liiget ja 
kuus asendusliiget. See koosneb isikutest, 
kellel on kõrge maine ja tõestatud 
asjakohased erialateadmised, sh piisavalt 
kõrgel tasemel järelevalvamise kogemus 
panganduse, kindlustus- ja 
tööandjapensionide, väärtpaberiturgude 
või teiste finantsteenuste valdkonnas, v.a 
pädevate ametiasutuste või muude EPJA 
tegevusse kaasatud liikmesriikide asutuste 
või ELi institutsioonide praegused 
töötajad, ning vähemalt kahest liikmest, 
kellel on piisavalt õigusalaseid teadmisi, 
et anda EPJA-le õigusalast nõu volituste 
teostamiseks.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Skinneri raportiga peab apellatsiooninõukogul olema loomulikult parim võimalik 
inimkapital.
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Muudatusettepanek 749
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu määrab oma 
presidendi.

President, kelle määravad ühiselt 
nõukogu, komisjon ja Euroopa 
Parlament, peab olema elukutseline jurist.

Or. en

Muudatusettepanek 750
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu võtab otsuseid vastu 
oma kuuest liikmest vähemalt nelja 
häälteenamuse alusel.

Apellatsiooninõukogu võtab otsuseid vastu 
lihthäälteenamuse alusel, kusjuures 
häälte võrdse jagunemise korral otsustab 
presidendi hääl.

Or. en

Muudatusettepanek 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Apellatsiooninõukogu koosseis on 
tasakaalustatud ja kajastab Euroopa Liitu 
tervikuna.

Or. en
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Muudatusettepanek 752
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA juhatus nimetab ametisse
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja 
olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga. 

3. Apellatsiooninõukogu liikmed ja kaks 
asendusliiget nimetatakse ametisse pärast 
konsulteerimist Euroopa 
järelevalveasutuste juhatustega 
järgmiselt:

– kaks liiget ja kaks asendusliiget nimetab 
nõukogu,
– kaks liiget ja kaks asendusliiget nimetab 
komisjoni,
– kaks liiget ja kaks asendusliiget nimetab 
Euroopa Parlament.

Or. en

Muudatusettepanek 753
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA juhatus nimetab ametisse
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga. 

3. Apellatsiooninõukogu kaks liiget 
nimetab Euroopa Parlament, kaks liiget 
nõukogu ja kaks liiget komisjon pärast 
avaliku osalemiskutse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga. 

3. EPJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget pärast Euroopa Parlamendis 
peetud avalikku kuulamist komisjoni 
esitatud nimekirja alusel ja pärast avaliku 
osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga. 

Or. en

Muudatusettepanek 755
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EPJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu kaks liiget ja kaks 
asendusliiget komisjoni esitatud nimekirja 
alusel pärast avaliku osalemiskutse
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja olles 
konsulteerinud järelevalvenõukoguga. 

3. EPJA juhatus nimetab ametisse 
apellatsiooninõukogu liikmed ja nende 
asendusliikmed komisjoni esitatud 
nimekirja alusel pärast avaliku 
osalemiskutse avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas ja olles konsulteerinud 
järelevalvenõukoguga. 

Or. en



AM\810280ET.doc 49/71 PE439.990v01-00

ET

Muudatusettepanek 756
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus]. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 757
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teised liikmed nimetatakse ametisse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr …/… 
[Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] 
ja määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus]. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 758
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EPJA juhatuse poolt ametisse 
nimetatud apellatsiooninõukogu liiget ei 
tohi tema ametiaja jooksul ametist 

5. Apellatsiooninõukogu liiget ei tohi tema 
ametiaja jooksul ametist vabastada, välja 
arvatud juhul, kui liige on süüdi tõsises 
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vabastada, välja arvatud juhul, kui liige on 
süüdi tõsises üleastumises, mille puhul 
juhatus teeb pärast järelevalvenõukoguga 
konsulteerimist sellekohase otsuse.

üleastumises, mille puhul tema ametisse 
määranud institutsioon teeb pärast 
järelevalvenõukoguga konsulteerimist 
sellekohase otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 759
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EPJA, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus tagavad apellatsiooninõukogule 
piisava tegevustoetuse ja abi 
sekretariaaditeenuste valdkonnas.

6. EPJA, Euroopa järelevalveasus 
(kindlustus- ja tööandjapensionid) ning 
Euroopa järelevalveasutus 
(väärtpaberiturg) tagavad ühiskomitee 
kaudu apellatsiooninõukogule piisava 
tegevustoetuse ja abi sekretariaaditeenuste 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Et apellatsiooninõukogu tegutseb ühiskomitees, on asjakohane, et ühiskomitee teeb nõukogule 
kättesaadavaks oma sekretariaadi toetuse.

Muudatusettepanek 760
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 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EPJA, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus tagavad apellatsiooninõukogule 
piisava tegevustoetuse ja abi 

6. EPJA, Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve Asutus 
ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus tagavad apellatsiooninõukogule 
ühiskomitee kaudu piisava tegevustoetuse 



AM\810280ET.doc 51/71 PE439.990v01-00

ET

sekretariaaditeenuste valdkonnas. ja abi sekretariaaditeenuste valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Et lähendada teksti Skinneri raporti seisukohtadele.

Muudatusettepanek 761
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Apellatsiooninõukogu võib käesoleva 
artikli sätete ulatuses kasutada kõiki
EPJA pädevusse kuuluvaid volitusi või 
anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
EPJA pädevale asutusele. Kõnealuse 
asutuse jaoks on apellatsiooninõukogu 
arvamus siduv.

5. Apellatsiooninõukogu võib pädeva 
asutuse tehtud otsuse kas heaks kiita või 
anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
EPJA pädevale asutusele. Kõnealuse 
asutuse jaoks on apellatsiooninõukogu 
arvamus siduv ning ta võtab asjaomase 
juhtumiga seoses vastu muudetud otsuse.

Or. en

Selgitus

Apellatsiooninõukogu peaks otsuse heaks kiitma või tagasi lükkama, kuid tema ülesanne ei ole 
otsuse ümbersõnastamine, mis kuulub EPJA pädevusse. 

Muudatusettepanek 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Apellatsiooninõukogu võib käesoleva 
artikli sätete ulatuses kasutada kõiki 
EPJA pädevusse kuuluvaid volitusi või 
anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
EPJA pädevale asutusele. Kõnealuse 
asutuse jaoks on apellatsiooninõukogu 

5. Apellatsiooninõukogu võib pädeva 
asutuse tehtud otsuse kas heaks kiita või 
anda juhtumi edasiseks lahendamiseks üle 
EPJA pädevale asutusele. Kõnealuse 
asutuse jaoks on apellatsiooninõukogu 
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arvamus siduv. arvamus siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ja Euroopa Liidu 
institutsioonid ning kõik füüsilised või 
juriidilised isikud võivad EPJA otsuste 
peale Euroopa Ühenduse Kohtule esitada 
otsese kaebuse kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 263.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus on ühenduse asutus, mida rahastatakse võimalikult 
suurel määral ELi eelarvest. Ta säilitab ka oma sõltumatuse. Seetõttu ei ole liikmesriikide 
järelevalveasutuste rahastamine asjakohane. 
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Muudatusettepanek 765
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 766
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud; 

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud, mis tehakse vastavalt Euroopa 
Liidu lepingule ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingule lisatud 
üleminekusätteid käsitleva protokolli (nr 
36) artikli 3 lõikes 3 sätestatud häälte 
arvestamise põhimõttele. Käesoleva artikli 
kohaldamiseks kehtib üleminekusätteid 
käsitleva protokolli (nr 36) artikli 3 lõige 3 
ka pärast selles sätestatud tähtaja 31. 
oktoobri 2014 lõppemist; 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus määratletakse liikmesriikide pangandusjärelevalve asutuste osamaksed 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse eelarvesse. Kavandatav eeskiri põhineb praegustel 
tavadel. 
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Muudatusettepanek 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa 
Liidu üldeelarvesse (komisjoni osa);

b) ühenduse rahaline toetus, mis kantakse 
Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni 
osa);

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus on ühenduse asutus, mida rahastatakse võimalikult 
suurel määral ELi eelarvest. Ta säilitab ka oma sõltumatuse. Seetõttu ei ole liikmesriikide 
järelevalveasutuste rahastamine asjakohane. 

Muudatusettepanek 768
Marianne Thyssen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa 
Liidu üldeelarvesse (komisjoni osa);

b) Euroopa Liidu toetus, mis näidatakse 
ära Euroopa Liidu üldeelarve [XII] jao 
eraldi rubriigis;

Or. en

Selgitus

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 
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Muudatusettepanek 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) EPJA-le makstavad tasud juhtudel, mis 
on täpsustatud ühenduse vastavates 
õigusaktides.

c) EPJA-le makstavad tasud artikli 6 lõikes 
3 täpsustatud juhtudel.

Or. en

Selgitus

Finantseerimisasutuste otseseid osamakseid peaksid tegema üksnes EPJA poolt vahetult 
kontrollitavad üksused.

Muudatusettepanek 770
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga aasta 15. veebruariks koostab 
tegevdirektor järgmiseks eelarveaastakse 
tulude ja kulude eelarvestuse projekti ning 
edastab selle esialgse eelarveprojekti koos 
ametikohtade loeteluga juhatusele. Juhatus 
koostab igal aastal tegevdirektori poolt 
koostatud tulude ja kulude eelarvestuse 
projekti põhjal EPJA järgmise eelarveaasta 
tulude ja kulude eelarvestuse. Juhatus
edastab selle ametikohtade loetelu kavandit 
sisaldava eelarvestuse komisjonile 
hiljemalt 31. märtsiks. Enne esialgse 
eelarvestuse vastuvõtmist kinnitab 
järelevalvenõukogu tegevdirektori 
koostatud esialgse eelarvestuse projekti.

1. Välja arvatud EPJA esimesel 
tegevusaastal, mis lõpeb 31. detsembril 
2011 (vt allpool artikli 49 lõige 6 a) 
koostab tegevdirektor iga aasta 15. 
veebruariks järgmiseks eelarveaastakse 
tulude ja kulude eelarvestuse projekti ning 
edastab selle esialgse eelarveprojekti koos 
ametikohtade loeteluga juhatusele ja 
järelevalvenõukogule. Juhatus koostab igal 
aastal tegevdirektori poolt koostatud ja 
juhatuse heakskiidetud tulude ja kulude 
eelarvestuse projekti põhjal EPJA järgmise 
eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse. 
Järelevalvenõukogu edastab selle 
ametikohtade loetelu kavandit sisaldava 
eelarvestuse komisjonile hiljemalt 31. 
märtsiks. Enne esialgse eelarvestuse 
vastuvõtmist kinnitab juhatus
tegevdirektori koostatud esialgse 
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eelarvestuse projekti.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et Euroopa järelevalveasutuste esimesel tegevusaastal, mis lõppeb 31. 
detsembril 2011, kiidavad järelevalveasutuste eelarve heaks vastavate kolmanda taseme 
komiteede liikmed pärast konsulteerimist komisoniga ning edastavad selle seejärel nõukogule 
ja parlamendile heakskiitmiseks. See on eriti oluline, et tagada Euroopa järelevalveasutuste 
tegevuse sõltumatus, nii et nad alustaksid oma tegevust kindlal finantsalusel. Sõltumatust 
tasakaalustab aruandekohustus ELi poliitiliste institutsioonide ees. 

Muudatusettepanek 771
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. EPJA esimesel tegevusaastal, mis 
lõppeb 31. detsembril 2011, kiidavad 
eelarve heaks vastavate kolmanda taseme 
komiteede liikmed pärast konsulteerimist 
komisoniga ning edastavad selle seejärel 
nõukogule ja parlamendile 
heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek, et Euroopa järelevalveasutuste esimesel tegevusaastal, mis lõppeb 31. 
detsembril 2011, kiidavad järelevalveasutuste eelarve heaks vastavate kolmanda taseme 
komiteede liikmed pärast konsulteerimist komisoniga ning edastavad selle seejärel nõukogule 
ja parlamendile heakskiitmiseks. See on eriti oluline, et tagada Euroopa järelevalveasutuste 
tegevuse sõltumatus, nii et nad alustaksid oma tegevust kindlal finantsalusel. Sõltumatust 
tasakaalustab aruandekohustus ELi poliitiliste institutsioonide ees. 
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Muudatusettepanek 772
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Olenemata eespool esitatud sätetest, 
kiidavad EPJA esimesel tegevusaastal, 
mis lõppeb 31. detsembril 2011, eelarve 
heaks vastavate kolmanda taseme 
komiteede liikmed pärast konsulteerimist 
Euroopa Komisoniga ning edastavad selle 
seejärel eelarvepädevatele 
institutsioonidele heakskiitmiseks.

Or. en

Selgitus

Üleminekumehhanism on vajalik, et lihtsustada lühiajaliselt Euroopa järelevalveasutuste 
toimimist.

Muudatusettepanek 773
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EPJA töötajate, sealhulgas tema 
tegevdirektori suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju, Euroopa ühenduste 
muude teenistujate teenistustingimusi ning 
nende kohaldamiseks Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt ühiselt vastu võetud 
eeskirju.

1. EPJA töötajate, v.a tema eesistuja suhtes 
kohaldatakse personalieeskirju, Euroopa 
ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimusi ning nende 
kohaldamiseks Euroopa Ühenduse 
institutsioonide poolt ühiselt vastu võetud 
eeskirju.

Or. en

Selgitus

Eesistuja suhtes ei tohiks kohaldada ELi personalieeskirju. Eesistuja teenistustingimused 
peaks määratlema järelevalvenõukogu, nagu Euroopa Keskpanga presidendi ja juhatuse 
liikmete puhul. Pidades silmas, et eesistujad kuuluvad Euroopa Süsteemsete Riskide 
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Nõukogusse ja selle juhtkomiteesse, on asjakohane kasutada Euroopa Keskpanga puhul 
kasutatava lähenemisviisiga ühtset lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 774
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EPJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik kahjud, mida 
EPJA või selle töötajad oma kohustuste 
täitmisel on tekitanud. Euroopa Kohtu 
pädevusse kuulub kõikide selliste kahjude 
hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine.

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EPJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik õigustamatud 
kahjud, mida EPJA või selle töötajad oma 
kohustuste täitmisel on tekitanud. Euroopa 
Kohtu pädevusse kuulub kõikide selliste 
kahjude hüvitamisega seotud vaidluste 
lahendamine.

Or. en

Selgitus

Oma tegevuse käigus võib Euroopa järelevalveasutus tekitada üksikutele 
finantseerimisasutustele parema tulemuse saavutamise nimel kahju. Niisugune kahju oleks 
põhjendatud, kui tahetakse tagada süsteemi stabiilsus ja seega ei tohiks pidada Euroopa 
järelevalveasutust vastutavaks niisuguse kahju tekitamise eest.

Muudatusettepanek 775
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EPJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik kahjud, mida 
EPJA või selle töötajad oma kohustuste 
täitmisel on tekitanud. Euroopa Kohtu 
pädevusse kuulub kõikide selliste kahjude 
hüvitamisega seotud vaidluste 

1. Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab 
EPJA vastavalt liikmesriikide seaduste 
ühistele põhimõtetele kõik õigustamatud 
kahjud, mida EPJA või selle töötajad oma 
kohustuste täitmisel on tekitanud. Euroopa 
Kohtu pädevusse kuulub kõikide selliste 
kahjude hüvitamisega seotud vaidluste 
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lahendamine. lahendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 776
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Järelevalvenõukogu liikmetel, juhatusel, 
tegevdirektoril ja EPJA töötajatel, 
sealhulgas liikmesriikidest ajutiselt 
lähetatud ametnikel ja teistel EPJA jaoks 
lepingu alusel ülesandeid täitvatel isikutel 
on kohustus hoida ametisaladust vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
339 ning asjaomastele Euroopa Liidu
õiguse sätetele, isegi pärast oma 
ametikohustuste lõppemist. 

Or. en

Muudatusettepanek 777
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad ei tohi asuda 18 kuu jooksul pärast 
ametist lahkumist tööle 
finantseerimisasutusse, mida on eelnevalt 
kontrollinud Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem.

Or. en
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Muudatusettepanek 778
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus teeb otsuse keelte kasutamise 
sisekorra kohta EP.

2. Järelevalvenõukogu teeb otsuse keelte 
kasutamise sisekorra kohta EP.

Or. en

Muudatusettepanek 779
Sharon Bowles

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandad riigid võivad osaleda EPJA 
töös tingimusel, et nad kohaldavad 
Euroopa Liidu poolt samaväärseks 
tunnistatud õigusakte artikli 1 lõikes 2 
osutatud EPJA pädevusvaldkondades 
ning kui niisugune osalus tugevdab EPJA 
ja kõnealuste riikide järelevalvealaste 
tulemuste ühtsust ja vastab mõlema poole 
otsestele huvidele. Osalemiseks tuleb 
sõlmida artiklis 18 sätestatud 
halduskokkulepped.

Or. en

Muudatusettepanek 780
Udo Bullmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Osalemine peaks kaasa tooma kahe- ja 
mitmepoolse tõhusa teabevahetuse 
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pädevate asutuste ja EPJA vahel, mille 
puhul peetakse täielikult kinni 
asjaomastes ühenduse õigusaktides 
ettenähtud kohaldatavatest 
konfidentsiaalsuse ja andmekaitse alastest 
sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 781
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon vastutab tihedas koostöös 
komisjoni otsusega 2009/78/EÜ loodud 
Euroopa Pangandusjärelevalve 
Komiteega (3. taseme komitee) Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse haldusliku 
loomise ja esialgse haldustegevuse eest 
seni, kuni EPJA on saavutanud oma 
eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee roll peaks olema edukale üleminekuperioodile kaasa 
aitamine, võttes arvesse tema kogemust ots Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega seotud 
haldusküsimustes.

Muudatusettepanek 782
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast käesoleva määruse jõustumist 
ja enne EPJA loomist teeb 3. taseme 
komitee tihedat koostööd komisjoniga, et 
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valmistada ette 3. taseme komitee 
asendamine EPJAga. 3. taseme komiteed 
võivad võtta kõik kasulikud 
ettevalmistavad meetmed, mille suhtes 
teevad lõpliku otsuse EPJA asjakohased 
asutused. See hõlmab EPJA eesistuja ja 
tegevdirektori ning juhatuse liikmete 
valikumenetluse kindlaksmääramist ja 
nende valimise korraldamist.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada enne Euroopa järelevalveasutuste loomist võetavaid võimalikke 
ettevalmistavaid meetmeid käsitlevad sätted. Tõhususe tagamiseks on vajalik, et pärast 
käesoleva määruse jõustumist võivad 3. taseme kolm komiteed asutada kõik kasulikud 
sammud, et valmistada ette Euroopa järelevalveasutuste loomine, tingimusel et Euroopa 
järelevalveasutuste asjaomased asutused kõnealuse ettevalmistava töö ratifitseerivad. 
Niisugune töömeetod aitab lühendada võimalikult palju ajavahemikku, mil Euroopa 
järelevalveasutused ei ole enne eesistuja ja tegevdirektori nimetamist veel täielikult toimivad. 

Muudatusettepanek 783
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Alates käesoleva määruse 
jõustumisest kuni eesistuja ja juhatuse 
liikmete määramise ja tegevdirektori 
ametisse nimetamiseni on Euroopa 
järelevalveasutuse eesistujaks ajutiselt 
praeguse 3. taseme komitee eesistuja ning 
seda juhib peasekretär. 

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek selgitada enne Euroopa järelevalveasutuste loomist võetavaid võimalikke 
ettevalmistavaid meetmeid käsitlevad sätted. Tõhususe tagamiseks on vajalik, et pärast 
käesoleva määruse jõustumist võivad 3. taseme kolm komiteed astuda kõik kasulikud sammud, 
et valmistada ette Euroopa järelevalveasutuste loomine, tingimusel et Euroopa 
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järelevalveasutuste asjaomased asutused kõnealuse ettevalmistava töö ratifitseerivad. 
Niisugune töömeetod aitab lühendada võimalikult palju ajavahemikku, mil Euroopa 
järelevalveasutused ei ole enne eesistuja ja tegevdirektori nimetamist veel täielikult toimivad. 

Muudatusettepanek 784
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EPJAst saab Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee 
õigusjärglane. Hiljemalt EPJA asutamise 
kuupäeval kantakse kõik Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee varad ja 
kohustused ning pooleliolevad tehingud 
automaatselt üle EPJA-le. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee koostab 
avalduse, milles ta näitab oma varade ja 
kohustuste lõplikku olukorda 
ülekandmise kuupäeva seisuga. Avalduse 
kontrollivad ja kiidavad heaks komitee 
liikmed ja komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 785
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõikidele lõikes 1 osutatud lepingute 
alusel töötavatele töötajatele antakse
võimalus sõlmida ajutise teenistuja leping 
muude teenistujate teenistustingimuste 
artikli 2 punkti a kohaselt vastavalt EPJA 
ametikohtade loetelus ettenähtud 
palgaastmetele.

2. Et võimaldada olemasoleva personali 
sujuvat üleminekut EPJA-le, antakse 
kõikidele lõikes 1 osutatud lepingute, sh 
lähetuslepingute alusel töötavatele 
töötajatele võimalus sõlmida ajutise 
teenistuja leping samaväärsetel või 
võrreldavatel majanduslikel ja õiguslikel 
tingimustel kooskõlas asjaomase 
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õigusliku raamistikuga.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek luua 3. taseme komiteede praeguste töötajate jaoks konkreetsed 
üleminekusätted.

Muudatusettepanek 786
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepingute sõlmimiseks volitatud asutus 
teeb pärast käesoleva määruse jõustumist 
sisemise valiku, mille puhul piirdutakse 
töötajatega, kellel on töölepingud Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee või selle 
sekretariaadiga, et kontrollida tööle 
võetavate isikute pädevust, võimekust ja 
eetilisust.

Lepingute sõlmimiseks volitatud asutus 
teeb pärast käesoleva määruse jõustumist 
sisemise valiku, mille puhul piirdutakse 
töötajatega, kellel on töölepingud 3. taseme 
komitee või selle sekretariaadiga, et 
kontrollida tööle võetavate isikute 
pädevust, võimekust ja eetilisust. Sisemise 
valikumenetluse puhul tuleks võtta 
täielikult arvesse isiku oskusi ja 
kogemusi, mida tõendab tema 
üleminekule eelnevate ülesannete 
täitmine.

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek luua 3. taseme komiteede praeguste töötajate jaoks konkreetsed 
üleminekusätted.
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Muudatusettepanek 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse ja eelkõige artikli 23 
toimimise läbi ning avaldab üldaruande 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
tegevuse ja käesoleva määrusega sätestatud 
menetluste tulemusena saadud kogemuse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua komisjoni jaoks kohustus esitada ettepanekuid, et 
selgitada liikmesriikide rahalisi kohustusi ja ajakohastada määrust, et kohandada seda mis 
tahes võimalike parandustega, mis tulenevad pangandussektori kriisijuhtimist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide raamistiku rakendamisest, mille komisjon hiljuti arutlusele pani.

Muudatusettepanek 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolme aasta jooksul alates artikli 67 
teises lõigus sätestatud kuupäevast ja pärast 
seda iga kolme aasta järel vaatab komisjon 
käesoleva määruse ja eelkõige artikli 23 
toimimise läbi ning avaldab üldaruande 
Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse 
tegevuse ja käesoleva määrusega sätestatud 
menetluste tulemusena saadud kogemuse 
kohta.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua komisjoni jaoks kohustus esitada ettepanekuid, et 
selgitada liikmesriikide rahalisi kohustusi ja ajakohastada määrust, et kohandada seda mis 
tahes võimalike parandustega, mis tulenevad pangandussektori kriisijuhtimist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide raamistiku rakendamisest, mille komisjon hiljuti konsulteerimiseks 
esitas.

Muudatusettepanek 789
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne sisaldab sidusrühmade kogu 
toimimise hindamist ja selle võimalikku 
tugevdamist, et muuta ettepanekute
esitamine kohustuslikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 790
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab aruande koostamisel 
arvesse artikliga 22 loodud 
pangandussektori sidusrühmade kogu, 
artikliga 26 loodud järelevalvenõukogu ja 
artikliga 40 loodud ühiskomitee esitatud 
ettepanekuid EPJA ja Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
arendamise kohta. Kõnealused 
ettepanekud moodustavad komisjoni 
avaldatava aruande lisa. Komisjon kaalub 
ka teiste sidusrühmade kogude seisukohti.

Or. en
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Muudatusettepanek 791
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni aruandes hinnatakse muu 
hulgas järelevalveasutuste ülesannete 
täitmist vastavalt artiklile 6, artiklis 23 
sätestatud kaitseklausli kohaldamist ja 
artiklis 39 sätestatud Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi 
toimimist. See hõlmab ettepanekuid, 
kuidas arendada EPJA ja Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli, 
et luua integreeritud Euroopa 
järelevalvestruktuur, sh vajaduse korral 
ettepanekuid aluslepingusse ja 
valdkondlikesse õigusaktidesse tehtavate 
muudatuste kohta.

Or. en

Selgitus

Et anda Euroopa järelevalveasutustele volitused teostada ELi tasandil otsest järelevalvet, on 
vaja muuta kõiki asjaomaseid valdkonlikke õigusakte või aluslepingut, et vältida 
aluslepinguga järelevalveasutuste otsustusõigusele seatavaid piiranguid. Komisjon peaks 
kaaluma seda võimalust ettepanekute tegemisel Euroopa järelevalveasutuste arendamise 
kohta.

Muudatusettepanek 792
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 - lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku 
lähenemise tulemuslikkust kriiside 
ohjamise ja lahendamise valdkonnas 

välja jäetud
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ühenduses. Hindamine põhineb 
ulatuslikul konsulteerimisel, sealhulgas 
pangandussektori sidusrühmade koguga.

Or. en

Muudatusettepanek 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 
lahendamise valdkonnas ühenduses ning 
see esitatakse parlamendile ja nõukogule 
koos asjakohaste ettepanekutega 
käesoleva määruse muutmise kohta. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas 
pangandussektori sidusrühmade koguga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua komisjoni jaoks kohustus esitada ettepanekuid, et 
selgitada liikmesriikide rahalisi kohustusi ja ajakohastada määrust, et kohandada seda mis 
tahes võimalike parandustega, mis tulenevad pangandussektori kriisijuhtimist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide raamistiku rakendamisest, mille komisjon hiljuti arutlusele pani.

Muudatusettepanek 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemise 
tulemuslikkust kriiside ohjamise ja 

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

lahendamise valdkonnas ühenduses ning 
see esitatakse parlamendile ja nõukogule 
koos asjakohaste ettepanekutega 
käesoleva määruse muutmise kohta. 
Hindamine põhineb ulatuslikul 
konsulteerimisel, sealhulgas 
pangandussektori sidusrühmade koguga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua komisjoni jaoks kohustus esitada ettepanekuid, et 
selgitada liikmesriikide rahalisi kohustusi ja ajakohastada määrust, et kohandada seda mis 
tahes võimalike parandustega, mis tulenevad pangandussektori kriisijuhtimist käsitlevate 
ühenduse õigusaktide raamistiku rakendamisest, mille komisjon hiljuti arutlusele pani.

Muudatusettepanek 795
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealuses aruandes hinnatakse ka EPJA 
eesmärkide saavutamise ja arengu 
tulemuslikkust järelevalve- ja 
õigusraamistiku lähenemise ja 
integreerimise saavutamisel kriiside 
ohjamise ja lahendamise valdkonnas 
Euroopa Liidus. Lisaks hinnatakse 
raportis seda, kuidas süsteem tegeleb 
tavapärase toimimisega kaasnevate 
kuludega ja kuidas on võimalik saavutada 
nende täielik arvessevõtmine tsüklilises 
perspektiivis. Hindamine põhineb 
ulatuslikul konsulteerimisel, sealhulgas 
pangandussektori sidusrühmade koguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 796
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võtab aruande koostamisel 
arvesse pangandussektori sidusrühmade 
kogu, järelevalvenõukogu ja ühiskomitee 
ettepanekuid. Ettepanekud lisatakse 
komisjoni avaldatavale aruandele. 
Komisjon kaalub ka teiste sidusrühmade 
kogude seisukohti.

Or. en

Muudatusettepanek 797
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 66 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjoni aruandes hinnatakse muu 
hulgas liikmesriikide asutuste saavutatud 
lähenemise astet järelevalve üldtavade 
osas, järelevalvekolleegiumide toimimist, 
piiriüleste asutuste, eelkõige ELi 
mõõtmega piiriüleste asutuste 
järelevalvemehhanismi, kaitsemeetmeid 
käsitleva artikli 23 toimivust ning 
järelevalve- ja õigusraamistiku lähenemist 
kriisi ohjamise ja lahendamise 
valdkonnas liidus ja seda, kas 
usaldatavust ja ettevõtlust tuleks käsitleda 
ühendatult või eraldi. Aruanne sisaldab 
ettepanekuid selle kohta, kuidas arendada 
edasi EPJA ja Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli, 
et luua integreeritud Euroopa järelevalve 
ülesehitus.
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Or. en

Selgitus

Teksti struktuuri selgemaks muutmine.

Muudatusettepanek 798
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
vaatavad käesoleva määruse läbi lõikes 1 
osutatud aruande alusel ning teevad 
kindlaks, kas EPJA ülesanded ja 
korraldus on vaja läbi vaadata. 

Or. en


