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LÜHISELGITUS

Õiguskomisjon toetab üldjoontes komisjoni ettepanekut uue finantsjärelevalve korra loomise 
kohta, et tagada tõhusam järelevalve ja eeskirjade kehtestamine ning määrata paremini 
kindlaks finantssüsteemi riskid. Nagu finantskriisid näitavad, on vaja ELi finantsturgude ja -
institutsioonide reformi, et suurendada võrdsete võimaluste edendamise kaudu konkurentsi 
ning tagada korra ja reguleerimise sidusus.

I. Artikkel 7 – Tehnilised standardid

Kavandatava määruse artikli 7 lõike 1 esimene lõik viitab direktiividele, millega määratakse 
kindlaks õiguslik raamistik, milles asjaomane asutus võib arendada tehnilisi standardeid (vt 
määruse eelnõu artikli 1 lõige 2). Mainitud direktiivid 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ, 2002/87/EÜ, 
2005/60/EÜ ja 94/19/EÜ sisaldavad komiteemenetluse sätteid1. Üleminekuga EÜ 
asutamislepingult Euroopa Liidu toimimise lepingule (Lissaboni lepingule) kaasnevad 
muudatused komiteemenetluse süsteemis, täpsemalt öeldes selle kaotamine. 

Tehniliste standardite osas otsustas õiguskomisjon teha vajaliku kohanduse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 suhtes peamiselt raamettepanekus (2009/0161(COD)), samal 
ajal kui Euroopa järelevalveasutuste määruste artiklis 7 keskendutakse üksnes komisjoni ja 
järelevalveasutuse vahelisele menetluskorrale.

II. Artiklid 9, 10 ja 11

1. Volituste andmine

Määruse ettepanekuga antakse uuele asutusele konkreetsed volitused. Euroopa Liidu 
toimimise lepinguga seda tüüpi volitamist selgesõnaliselt ei lubata (vrd Euroopa Liidu lepingu 
artikkel 5). Siiski on Euroopa Kohtu kohtupraktika kinnitanud, et liidu institutsioonidel on 
võimalik delegeerida sõltumatutele rakendus- või reguleerivatele organitele volitusi selles 
ulatuses, kuivõrd volituste andmine on seotud üksnes selgelt määratletud rakenduspädevusega 
ning ennekõike ei anta volitusi saavale organile mingisugust poliitiliste valikute tegemise 
õigust. Lisaks, kuna Euroopa Liit võib kasutada vaid volitusi, mis talle on antud 
asutamislepinguga ja asutamislepingus sätestatud menetluste kohaselt, ei saa institutsioonid 
delegeerida laiemaid volitusi kui need, mis on asutamislepinguga üle antud (vt Euroopa 
Kohtu otsus kohtuasjas Meroni 9/56 (1958), EKL 133 ja 157).

2. Asutuse otsene tegevus

Samal ajal kui Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele antakse piiratud määral erivolitusi, 
jääb komisjoni ülesandeks tagada ühenduse õiguse järgimine (rikkumismenetluse kaudu –
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 258). Siiski antakse kavandatava määruse artikli 9 
lõikega 6, artikli 10 lõikega 3 ja artikli 11 lõikega 4 Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, 

                                               
1 Vt direktiivi 2006/48/EÜ artikkel 151, direktiivi 2006/49/EÜ artikkel 42, direktiivi 2002/87/EÜ artikkel 21, 
direktiivi 2005/60/EÜ artikkel 41 ja direktiivi 94/19/EÜ artikkel 7a.
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„ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 226 kohaseid komisjoni volitusi” (Euroopa Liidu 
toimimise lepingu uus artikkel 258), volitused teha – liikmesriigi pädevast asutusest 
möödudes – üksikotsuseid, mis on turul osalejate suhtes vahetult siduvad. See on eriline 
konstruktsioon, mis venitab Euroopa Liidu institutsioonide vahelist pädevuse jaotuse 
süsteemi, ja arvamuse koostaja on seisukohal, et see nõuab erilist põhjendust. Kui artikli 10 
aluseks on poliitiline tahe kiirelt ja efektiivselt reageerida kriisiolukordades, et tagada 
finantsturgude ja -süsteemi toimimine ja terviklikkus, siis artikleid 9 ja 11 kohaldatakse 
tavapärastele igapäevastele olukordadele.

Õiguskomisjon kiitis laialdaselt toetatud kompromissi alusel heaks muudatusettepanekud, mis 
puudutavad Euroopa järelevalveasutuste volitusi teha igapäevastes olukordades turuosaliste 
suhtes üksikotsuseid (artikli 9 lõige 6 ja artikli 11 lõige 4), ja tegi ettepaneku Euroopa 
järelevalveasutuse ja komisjoni vahel järgitava menetluse kohta, et paremini kooskõlastada 
Euroopa järelevalveasutuste volitusi komisjonile Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikega 1 ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 258 antud volitusi.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ühendus ei suuda Euroopa 
järelevalveasutuste komiteede praeguses 
raamistikus enamat saavutada, pidades 
silmas, et tegemist on komisjoni 
nõuandvate organitega. Ühendus ei saa 
lubada olukorda, kus puudub mehhanism, 
millega tagada, et liikmesriikide 
järelevalveasutused teeksid piiriülestel 
juhtudel parimaid võimalikke 
järelevalvealaseid otsuseid, pidades silmas, 
et koostöö ja teabevahetus liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel ei ole piisav, et 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
ühismeetmete võtmine on keeruline, kuna 
arvesse tuleb võtta erinevaid õiguslikke ja 
järelevalvealaseid nõuded, et siseriiklikud 
lahendused on sageli ainus teostatav 
võimalus üleeuroopaliste probleemide 

(6) Liit ei suuda Euroopa 
järelevalveasutuste komiteede praeguses 
raamistikus enamat saavutada. Liit ei saa 
lubada olukorda, kus puudub mehhanism, 
millega tagada, et liikmesriikide 
järelevalveasutused teeksid piiriülestel 
juhtudel parimaid võimalikke 
järelevalvealaseid otsuseid, pidades silmas, 
et koostöö ja teabevahetus liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel ei ole piisav, et 
liikmesriikide järelevalveasutuste 
ühismeetmete võtmine on keeruline, kuna 
arvesse tuleb võtta erinevaid õiguslikke ja 
järelevalvealaseid nõudeid, et siseriiklikud 
lahendused on sageli ainus teostatav 
võimalus üleeuroopaliste probleemide 
lahendamiseks ning et õigusakte 
tõlgendatakse sageli erinevalt. Euroopa 
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lahendamiseks ning et õigusakte 
tõlgendatakse sageli erinevalt. Euroopa 
Finantsjärelevalveasutuste Süsteem 
kehtestatakse kõnealuste puuduste 
kõrvaldamiseks ja kooskõlas eesmärgiga 
luua ühenduses ühtne ja stabiilne 
finantsteenuste turg, ühendades 
liikmesriikide järelevalveasutused 
ühenduse tugevasse võrgustikku.

Finantsjärelevalveasutuste Süsteem 
kehtestatakse kõnealuste puuduste 
kõrvaldamiseks ja kooskõlas eesmärgiga 
luua liidus ühtne ja stabiilne 
finantsteenuste turg, ühendades 
liikmesriikide järelevalveasutused liidu
tugevasse võrgustikku.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(14) Selleks et kehtestada finantsteenuste 
ühtlustatud tehnilised standardid ja tagada 
ka ühtsete eeskirjade abil võrdsed 
võimalused ning hoiustajate, investorite ja 
tarbijate piisav kaitse kogu Euroopas, on 
vaja kehtestada tõhus vahend. Kuna EPJA-
l on põhjalikud eriteadmised, oleks tõhus ja 
asjakohane teha talle ülesandeks töötada 
liidu õiguses kindlaksmääratud 
valdkondades välja tehniliste standardite 
kavandid, mille puhul ei ole vaja teha 
poliitilisi otsuseid. Komisjon peaks 
kinnitama kõnealused standardite kavandid 
vastavalt liidu õigusele, et anda neile siduv 
õigusjõud. Komisjonile tuleks vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 anda õigus võtta delegeeritud 
õigusaktide abil vastu tehnilised 
standardid. Õigus tuleks delegeerida 
põhiõigusaktiga ning Euroopa Parlament 
või nõukogu peaks saama selle õiguse 
tagasi võtta. Delegeerimise perioodi tuleks 
komisjoni nõudmisel pikendada 
tingimusel, et Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole selle vastu. Komisjon 
peaks standardid vastu võtma delegeeritud 
õigusaktidena määruste või otsuste vormis 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290. Kõnealuste aktide 
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pealkirja peaks lisama sõna 
„delegeeritud”. Käesoleva määruse 
artiklis 7 sätestatud korras vastu võetud 
standardid peaksid jõustuma ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
esita kolme kuu jooksul vastuväiteid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Erandolukorras, kui asjaomane pädev 
asutus jätkuvalt ei suuda võtta teatavaid 
meetmeid, võib EPJA viimase abinõuna 
võtta vastu konkreetsele
finantseerimisasutustele adresseeritava 
otsuse. Selline pädevus peaks piirduma 
erandjuhtudega, mil pädev asutus ei järgi 

(20) Erandolukorras, kui asjaomane pädev 
asutus jätkuvalt ei suuda võtta teatavaid 
meetmeid, võib EPJA viimase abinõuna ja 
üksnes kiireloomulise olukorra puhul
võtta vastu konkreetsetele siseturgu 
mõjutavatele finantseerimisasutustele 
adresseeritava otsuse. Selline pädevus 
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talle adresseeritud otsuseid ja mille korral 
ühenduse õigus on ELis kehtivate või 
tulevaste õigusaktide kohaselt 
finantseerimisasutuste suhtes vahetult 
kohaldatav.

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine
tuluallikas on liikmesriikide 

(41) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille tuluallikas on 
Euroopa Liidu üldeelarve. Kohaldada 
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järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu 
üldeelarvest kohustuslikult laekuv 
osamaks. Ühenduse osamaksu suhtes 
tuleks kohaldada ühenduse
eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

tuleks liidu eelarvemenetlust. 
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tehnilised standardid Tehnilised standardid – delegeeritud 
õigusaktid

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon võtab standardid vastu 
delegeeritud õigusaktidena määruste või 
otsuste vormis vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EPJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse või komisjoni taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida ühenduse õiguse 

2. EPJA võib ühe või mitme pädeva 
asutuse või Euroopa Parlamendi, 
nõukogu või komisjoni taotlusel või omal 
algatusel pärast asjaomase pädeva asutuse 
teavitamist uurida liidu õiguse võimalikku 
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võimalikku ebaõiget kohaldamist. ebaõiget kohaldamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Kui pädev asutus ei järgi käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud otsust kõnealuses 
lõikes kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul ja kui tuleb õigeaegselt võtta 
meetmeid selle tagamiseks, et pädev asutus 
järgiks ühenduse õigust, et sellega säilitada 
või taastada võrdsed 
konkurentsitingimused siseturul või tagada 
siseturu finantssüsteemi nõuetekohane 
toimimine ja terviklikkus, võib EPJA, ilma 
et see piiraks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 258 kohaseid komisjoni 
volitusi, võtta juhul, kui artikli 1 lõikes 2 
osutatud õigusaktide asjakohaseid nõudeid 
kohaldatakse vahetult 
finantseerimisasutuste suhtes, vastu 
finantseerimisasutustele adresseeritavaid 
üksikotsuseid, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õiguses sätestatud kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist. 
Enne otsuse vastuvõtmist teavitab EPJA 
sellest komisjoni.
Komisjon tagab otsuse adressaatidele 
õiguse anda selgitusi.
EPJA ja pädevad asutused esitavad 
komisjonile kogu vajaliku teabe.
Kahe nädala jooksul pärast EPJA otsuse 
kavandi saamist otsustab komisjon, kas 
see kinnitada või mitte. Komisjon ei või 
seda ajavahemikku pikendada. Komisjon 
võib otsuse kavandi kinnitada ainult 
osaliselt või muudatustega, kui see on 
liidu huvides.
Kui komisjon otsuse kavandit ei kinnita 
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või kinnitab selle osaliselt või 
muudatustega, teavitab ta sellest EPJA-t 
viivitamatult ametliku arvamuse vormis.
Nädala jooksul pärast asjaomase ametliku 
arvamuse saamist vaatab EPJA oma 
otsuse läbi ja kohandab seda vastavalt 
komisjoni ametlikule arvamusele ning 
saadab selle viivitamatult komisjonile.
Ühe nädala jooksul pärast EPJA 
muudetud otsuse saamist otsustab 
komisjon, kas see kinnitada või mitte.
Kui komisjon muudetud otsuse tagasi 
lükkab, loetakse otsus mitte vastu võetuks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui pädev asutus ei järgi EPJA vastu 
võetud otsust ja seetõttu ei suuda tagada, et 
finantseerimisasutus täidaks artikli 1 lõikes 

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

2 osutatud õigusaktidega tema suhtes 
vahetult kohaldatavaid nõudeid, võib 
EPJA, ilma et see piiraks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 258 kohaseid 
komisjoni volitusi, võtta artikli 9 lõikes 6 
sätestatud menetluse kohaselt vastu 
finantsturu ühele osalisele adresseeritava 
otsuse, millega nõutakse teatavate 
meetmete võtmist, mida on vaja liidu
õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks, 
sealhulgas mis tahes tegevuse lõpetamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 15
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 20

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
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