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Tarkistus 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vuonna 2007 ja 2008 levinneeseen 
finanssikriisiin reagoitiin antamalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU8 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
575/20139. Näillä 
lainsäädäntötoimenpiteillä on lujitettu 
merkittävästi unionin rahoitusjärjestelmää 
ja parannettu laitosten kykyä kestää 
mahdollisia tulevia häiriötilanteita. Vaikka 
toimenpiteet olivat erittäin kattavia, niissä 
ei puututtu kaikkiin havaittuihin 
puutteisiin, joilla oli vaikutusta laitoksiin. 
Lisäksi joihinkin alun perin ehdotettuihin 
toimenpiteisiin sovelletaan 
uudelleentarkastelulausekkeita tai niitä ei 
ole täsmennetty riittävästi, jotta niiden 
täytäntöönpano olisi sujuvaa.

(1) Vuonna 2007 ja 2008 levinneeseen 
finanssikriisiin reagoitiin antamalla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU8 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 
575/20139. Näillä 
lainsäädäntötoimenpiteillä on lujitettu 
merkittävästi unionin rahoitusjärjestelmää 
ja parannettu laitosten kykyä kestää 
mahdollisia tulevia häiriötilanteita. Vaikka 
toimenpiteet olivat erittäin kattavia, niissä 
ei puututtu kaikkiin havaittuihin 
puutteisiin, joilla oli vaikutusta laitoksiin. 
Talletuspankkitoiminta olisi pitänyt 
erottaa pankkien riskialttiimmista 
toiminnoista, eli kaupankäynti omaan 
lukuun tai muu suuririskinen 
kaupankäynti olisi pitänyt siirtää 
erilliseen yksikköön, jos sen osuus pankin 
liiketoiminnasta on huomattava. Jos 
riskipitoinen toiminta olisi omassa 
yksikössään, talletukset eivät enää tukisi 
tällaista toimintaa. Lisäksi joihinkin alun 
perin ehdotettuihin toimenpiteisiin 
sovelletaan uudelleentarkastelulausekkeita 
tai niitä ei ole täsmennetty riittävästi, jotta 
niiden täytäntöönpano olisi sujuvaa.

__________________ __________________

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
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338). 338).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
(EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
(EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

Or. fi

Tarkistus 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Yksi Euroopan talouskriisistä 
saatuja tärkeimpiä opetuksia oli sen 
toimielinten ja poliittisten kehyksen 
riittämättömyys epätasapainon 
ennaltaehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi 
Euroopan unionissa. Euroopan unionin 
viimeaikaisen toimielinten kehityksen 
huomioon ottaen makrovakauden 
poliittisen kehyksen kattava tarkistaminen 
on perusteltua. On tärkeää virtaviivaistaa 
viranomaisten välistä 
koordinointimekanismia, yksinkertaistaa 
makrovakauden politiikkavälineiden 
aktivointia ja laajentaa makrovakauden 
välineistön valikoimaa, jotta voitaisiin 
varmistaa viranomaisten kyky ratkaista 
järjestelmäriskit ajoissa ja tehokkaasti. 
Lainsäädännön muutoksiin tulisi sisältyä 
muun muassa sekä kansallisten että EU-
tason makrovakauden viranomaisten 
valtuuksien tarkistaminen siten, että 
riskinarvioinnin ja poliittisen 
päätöksenteon vastuut voitaisiin määrittää 
tarkemmin, mukaan lukien viranomaisten 
väliset koordinointi- ja ilmoitusmenettelyt. 
EJRK:n tulisi olla keskeisessä asemassa 
makrovakauden toimenpiteiden 
koordinoinnissa sekä välitettäessä tietoa 



AM\1144242FI.docx 5/181 PE616.798v01-00

FI

suunnitelluista makrovakauden 
toimenpiteistä jäsenvaltioissa, etenkin 
julkaisemalla käyttöön otetut 
makrovakauden toimenpiteet 
verkkosivustolla ja jakamalla 
ilmoittamisen jälkeen tietoa 
viranomaisille suunnitelluista 
makrovakauden toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 50
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Luottolaitoksen sääntelyn ja 
valvonnan sekä omia varoja ja 
raportointia koskevien vaatimusten pitäisi 
vastaisuudessakin määräytyä ainoastaan 
luottolaitokseen liittyvän riskin 
perusteella. Tämän vuoksi sellaiset 
asiaankuulumattomat seikat kuin 
ympäristö- tai sosiaalipoliittiset 
näkökohdat eivät näillä osa-alueilla 
sovellu omia varoja tai raportointia 
koskevien vaatimusten 
määrittämisperusteiksi.

Or. de

Tarkistus 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Periaate, jonka mukaan naisille ja 
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miehille maksetaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä sama palkka, on 
esitetty SEUT-sopimuksen 157 artiklassa. 
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
tulee soveltaa periaatetta 
johdonmukaisella tavalla. Näin ollen 
niiden tulisi osoittaa soveltavansa 
sukupuolineutraalia 
palkitsemisjärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määrättävä omien varojen vaatimuksen 
korotukset suhteessa laitoksen 
erityistilanteeseen, ja ne olisi perusteltava 
asianmukaisesti. Näitä vaatimuksia ei saisi 
käyttää makrovakausriskeihin 
puuttumiseksi, ja ne olisi sijoitettava 
omien varojen vaatimusten hierarkiassa 
omien varojen vähimmäisvaatimusten 
yläpuolelle ja yhteenlasketun 
puskurivaatimuksen alapuolelle.

(9) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määrättävä omien varojen vaatimuksen 
korotukset suhteessa laitoksen 
erityistilanteeseen, ja ne olisi perusteltava 
asianmukaisesti. Nämä vaatimukset olisi 
sijoitettava omien varojen vaatimusten 
hierarkiassa omien varojen 
vähimmäisvaatimusten yläpuolelle ja 
yhteenlasketun puskurivaatimuksen 
alapuolelle.

Or. en

Tarkistus 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Hyvin pääomitetut laitokset 
tukevat taloudellista kasvua sen 
vaikeuttamisen sijasta. Riskejä voidaan 
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merkittävästi vähentää ainoastaan silloin, 
kun laitokset eivät kykene muodostamaan 
järjestelmätason uhkaa unionin tai 
jäsenvaltioiden taloudelle ja kun hallittu 
selvitystila on mahdollinen ilman 
tappioiden sosialisointia. Tämän vuoksi 
on asianmukaista lisätä 
pääomapuskureita O-SII- tai G-SII-
luokitelluille laitoksille, jotta tällaisten 
laitosten omistajat voivat kattaa 
mahdolliset tappiot.

Or. en

Tarkistus 54
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Pääomapuskurien ohella olisi 
otettava huomioon myös riskit, jotka 
liittyvät laitoksen merkitykseen 
järjestelmätasolla, kun lasketaan 
vähimmäisomavaraisuusastetta globaalisti 
systeemisesti merkittävien pankkien 
puskuria koskevan Baselin komitean 
päätöksen mukaisesti. Tästä syystä 
globaalisti systeemisesti merkittävien 
laitoksien (G-SII) 
vähimmäisomavaraisuusastetta tulisi 
mukauttaa, ja se tulisi määrittää 
50 prosentin tasolle G-SII-laitosten 
riskipainotetuista korkeammista 
tappionkattamisvaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Baselin komitea on antanut lopulliset ohjeensa G-SII-laitosten 
vähimmäisomavaraisuusasteesta. Komitea ehdottaa omavaraisuutta koskevaa lisävaatimusta
G-SII-laitoksille, mutta ei O-SII-laitoksille. Euroopan unionilla ei ole syytä viedä Baselin 
vaatimuksia Baselissa sovittua laajemmalle, sillä Euroopan unioni on yleensä puoltanut 
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voimakkaasti riskiperusteisia vaatimuksia jäykkien vähimmäisomavaraisuusvaatimusten 
sijasta.

Tarkistus 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Laitokset toimivat 
lainsäädännöllisten vaatimusten ja 
normien yhteisvaikutuksen alaisina, millä 
pyritään varmistamaan 
vähittäisasiakkaiden ja kuluttajien 
suojeleminen, tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 
ihmisoikeuksien suojeleminen, verotuksen 
oikeudenmukaisuus ja rahanpesun 
välttäminen. Laitosten näiden 
vaatimuksien ja normien noudattamatta 
jättämisellä on merkittävät negatiiviset 
vaikutukset yhteiskuntaan ja se voi myös 
vaikuttaa näiden laitosten 
pääomavaatimuksiin ja mahdollisesti 
myös koko rahoitusvakauteen. Siksi on 
olemassa tarve yksilöidä tietty toiminta 
operatiivisen riskin erottavana 
parametrina ja varmistaa, että laitokset ja 
toimivaltaiset viranomaiset tunnistavat 
tämän riskin ja arvioivat ja seuraavat sitä 
asianmukaisesti laitoksen sisäisen 
pääoman osalta. On myös tarpeellista 
määrittää, että liiketoiminnan 
harjoittamista, rahanpesun torjuntaa sekä 
kuluttaja-, kilpailu- ja muita kehyksiä 
seuraavat viranomaiset toimittavat 
pikaisesti laitosten väärinkäytöksien 
tutkintaan liittyvät tiedot vakauden 
valvonnasta vastaaville toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en
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Perustelu

Väärinkäytöksien yksilöinti operatiivisen riskin erottavana parametrina on tarpeen ja tämän 
johdosta tulee lisätä uusi toiminnan riskiä koskeva 85 a artikla.

Tarkistus 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Sen lisäksi, että talouskriisi osoitti 
monilla laitoksilla olevan vakavaa 
pääomavajetta, laitosten eri markkina- ja 
luottoriskivastuiden pääomavaatimusten 
määrittämiseen käyttämien sisäisten 
menetelmien luotettavuuden ja liiallisen 
vaihtelun aiheuttamat merkittävät 
huolenaiheet ovat edelleen olemassa vielä 
kymmenen vuotta myöhemmin, kuten 
muun muassa Baselin 
pankkivalvontakomitea, yhteinen 
valvontamekanismi sekä EPV ovat 
tuoneet esiin tämän direktiivin 78 artiklan 
mukaisissa vertailuanalyyseissaan. 
Rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja 
laitosten uskottavuudelle valvojien, 
sijoittajien, asiakkaiden ja vastapuolten 
sekä suuren yleisön silmissä on 
ratkaisevan tärkeää, että näiden 
huolenaiheiden ratkaisemiseen ryhdytään 
mahdollisimman nopeasti. Yksi tällaisista 
toimenpiteistä on yksiselitteisen korjaavia 
toimenpiteitä koskevan toimivallan 
antaminen toimivaltaisille viranomaisille 
tässä direktiivissä, kuten kertoimien 
soveltaminen mallituloksiin, 
vakiovähimmäismallit, mallien muutosten 
keskeyttäminen ja samoille vastuille 
sovellettujen vakiomenetelmien ja 
sisäisten menetelmien välisten erojen 
ilmoittaminen. Yksi tällaisista 
toimenpiteistä on nimenomaisen 
korjaavia toimenpiteitä koskevan 
toimivallan antaminen tässä direktiivissä 
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toimivaltaisille viranomaisille, kuten 
kertoimien soveltaminen mallituloksiin, 
standardisoidut vähimmäismallit, mallien 
muutosten keskeyttäminen ja samoille
riskeille sovellettujen 
standardimenetelmien ja sisäisten 
menetelmien välisten erojen 
julkaiseminen. Keskipitkällä aikavälillä 
tulisi kuitenkin pääoman riittävyyden 
puitteet uudistaa kokonaisuudessaan, 
jotta voitaisiin varmistaa laitosten 
sisäisten mallien panosten ja tuotosten 
uskottavat valvonnan 
varautumisjärjestelyt kaikille sisäisellä 
menetelmällä käsiteltäville riskeille, sekä 
tarvittaessa poistaa kokonaan sisäisten 
menetelmien mahdollisuus silloin, kun ei 
ole juurikaan tai lainkaan syytä uskoa 
sisäisen menetelmän olevan parempi kuin 
vakiomenetelmä. Tähän liittyen komission 
tulisi harkita lainsäädäntöehdotuksia 
mahdollisimman pian tällaisten 
suojatoimien asettamiseksi jättäen 
ehdotuksiin mahdollisuuden integroida 
tarvittaessa ja asianmukaisesti 
kansainvälisiä standardeja sitä mukaa, 
kun niitä kehitetään.

Or. en

Tarkistus 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta toimivaltaisia viranomaisia 
voidaan opastaa tunnistamaan tilanteet, 
joissa olisi määrättävä laitoskohtaisia 
pääomavaatimusten korotuksia, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan nojalla ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 

Poistetaan.
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säädöksillä teknisiä sääntelystandardeja, 
joissa säädetään, miten olisi mitattava 
riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole katettu 
lainkaan tai riittävästi asetuksessa (EU) 
N:o 575/2013 säädetyillä omien varojen 
vaatimuksilla.

Or. en

Tarkistus 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2009/138/EY 
(Solvenssi II) vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta, jossa 
yhdenmukaistetaan sovellettavia sääntöjä, 
oli tehty muutoksia rahoitusjärjestelmän 
vakauden ja tasapuolisuuden 
takaamiseksi markkinoiden vakauden 
perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Olisi kuitenkin huomioitava 
jäsenvaltioissa säännellyillä markkinoilla 
ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten valvonnassa 
toimivat julkisesti noteeratut 
vakuutusyritykset, jotka harjoittavat 
vakuutustoimintaa pienen riskin 
liiketoimintamallin mukaisesti, jossa 
kohtuullinen rahoituksellinen 
vipuvaikutus (enintään viisinkertainen), 
pienen riskin ottaminen sijoituksissa ja 
korkeat voittoprosentit muodostavat 
vakuutusliiketoiminnan ytimen. Siksi 
tällaisilla yrityksillä on rajoitetumpi 
riskiprofiili verrattuna samankaltaisiin 
laitoksiin, jotka soveltavat erilaisia 
liiketoimintamalleja, myös 
rahoitussisällön osalta. Kuten on pantu 
merkille, Euroopan unionissa 
vakuutukset ovat vähemmän alttiina 
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järjestelmäriskeille myös varovaisemman 
sijoituspolitiikan ansiosta ja 
rahoituslaitosten tuloslaskelmia 
alentaneet vuoden 2008 jälkeiset talous-
ja markkinakriisin vaikutukset eivät ole 
vaikuttaneet merkittävästi 
vakuutusyrityksiin, jotka ovat yleisesti 
ottaen pysyneet positiivisina suhteellisen 
vakailla voittomarginaaleilla. Tämä 
vakaus on näkynyt viime vuosina 
vakuutusyhtiöiden Euroopan unionin 
säännellyillä markkinoilla listattujen 
osakkeiden osakemarkkinoiden 
tuloksissa, jotka ovat merkittävästi 
vähentäneet osakkeiden arvon 
laskusuuntausta rahoituslaitoksiin 
verrattuna, vaikkakin vuoden 2008 
jälkeisen yleisen laskukauden puitteissa. 
Valvomattomat omistusosuudet tällaisissa 
alhaisen rahoitusriskin 
liiketoimintamallin mukaan toimivissa 
vakuutusyrityksissä voidaan näin ollen 
rinnastaa muihin omistusosuuksiin / 
teollisiin tuotantolaitoksiin ja näin ollen 
ensisijaisen pääoman (T1) vähennyksiä 
koskevaan sääntelyyn jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisten taholta verrattuna 
muihin teollisuusyrityksiin.

Or. en

Tarkistus 59
Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Baselin pankkivalvontakomitean 
keskuspankkien pääjohtajien ja 
valvontapäällikköjen muodostama 
valvontaelin vahvisti 7 päivänä 
joulukuuta 2017 toimenpiteet Basel III -
kehyksen vahvistamiseksi. Toimenpiteillä 
tarkistetaan menetelmiä luottoriskin, 
operatiivisen riskin ja vastuun 
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arvonoikaisuriskin omien varojen 
vaatimusten riskipainotettujen 
riskimäärien laskentaan ja otetaan 
käyttöön yhdistetyt pohjatasot. 
Toimenpiteillä tarkistetaan myös 
vähimmäisomavaraisuusasteen mittausta 
ja otetaan käyttöön uusi 
vähimmäisomavaraisuuspuskuri 
globaalisti systeemisesti merkittäville 
laitoksille. Päättyneen Basel II -kehyksen 
säännökset olisi otettava hyvissä ajoin 
asetukseen (EU) N:o 575/2013 siten, että 
voidaan parantaa vakiomenetelmiä 
käyttävien pankkien pääomavaatimusten 
riskiherkkyyttä ja vähentää 
riskipainotettujen riskimäärien 
vaihtelevuutta, erityisesti sisäisiä tai 
edistyneitä menetelmiä käyttäville 
pankeille. Näiden uusien sääntöjen 
mukauttamisen tulisi myös parantaa 
kansainvälisiä tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä EU:n ulkopuolella 
toimiville EU:n laitoksille. Jotta voitaisiin 
varmistaa, että toimenpiteiden 
käyttöönotto Euroopan unionissa ei 
aiheuta negatiivisia seurauksia 
pankkialalle tai talouden rahoitukselle ja 
että siinä huomioidaan asianmukaisella 
tavalla EU:n pankkialan 
erityisominaisuudet, tulee EPV:n 
suorittaa mahdollisimman pian kattava 
vaikutustenarviointi ja tiedottaa 
tilanteesta komissiolle ennen 
lainsäädäntöehdotusten tekemistä.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että monet parametreista ovat vielä kehittymässä, EPV:n on tärkeää ryhtyä 
tutkimaan Baselin komitean tekemiä ehdotuksia mahdollisimman pian. Näiden ehdotusten 
muuntaminen EU:n säädöksiksi on ratkaisevan tärkeää vakauden parantamiseksi ja EU:n 
pankkien auttamiseksi, jotta ne voivat varustautua paremmin maailmanlaajuiseen kilpailuun 
ja rahoittaa taloutta asianmukaisesti.
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Tarkistus 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

(-1) Muutetaan 2 artiklan 5 kohdan 
johdanto-osa seuraavasti:

Tätä direktiiviä ei sovelleta: ”Tätä direktiiviä ei sovelleta ainoastaan:”

Or. en

Perustelu

Pysyvä tyhjentävä luettelo vapautetuista laitoksista on asianmukaisempi.

Tarkistus 61
Alfred Sant

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – -2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 kohta – 24 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 24 a kohta seuraavasti:

”(24 a)Maltalla ”Maltan 
kehityspankki”;”

Or. en

Tarkistus 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a ja 5 b kohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 5 a ja 5 b kohdat
seuraavasti:

(b) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:

”5 a. Komissio voi tarkistaa 
säännöllisesti, voidaanko 5 kohdassa 
olevaa luetteloa laajentaa muihin 
laitoksiin 148 kohdan mukaisella 
delegoidulla säädöksellä.”

Or. en

Tarkistus 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
laitokseen, jos komissio vahvistaa 148 
artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien 
tietojen perusteella, että laitos täyttää 
kaikki seuraavat edellytykset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

Poistetaan.

(a) se on jäsenvaltion 
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta 
rajoittuu yksilöityjen rahoituksellista, 
sosiaalista tai taloudellista yleistä etua 
koskevien tavoitteiden edistämiseen 
muussa kuin kilpailu- tai 
voitontavoittelutarkoituksessa kyseistä 
laitosta sääntelevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tätä sovellettaessa yleistä etua 
koskeviin tavoitteisiin voi kuulua 
rahoituksen tarjoaminen edistämis- tai 
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kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU 12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia12;

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitos, johon 
sovelletaan 148 artiklan mukaisesti 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

__________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 



AM\1144242FI.docx 17/181 PE616.798v01-00

FI

huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Tarkistus 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
laitokseen, jos komissio vahvistaa 148 
artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien 
tietojen perusteella, että laitos täyttää 
kaikki seuraavat edellytykset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

Poistetaan.

(a) se on jäsenvaltion 
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta 
rajoittuu yksilöityjen rahoituksellista, 
sosiaalista tai taloudellista yleistä etua 
koskevien tavoitteiden edistämiseen 
muussa kuin kilpailu- tai 
voitontavoittelutarkoituksessa kyseistä 
laitosta sääntelevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tätä sovellettaessa yleistä etua 
koskeviin tavoitteisiin voi kuulua 
rahoituksen tarjoaminen edistämis- tai 
kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
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vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU 12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia12;

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitos, johon 
sovelletaan 148 artiklan mukaisesti 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en
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Tarkistus 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
laitokseen, jos komissio vahvistaa 148
artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien 
tietojen perusteella, että laitos täyttää 
kaikki seuraavat edellytykset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

Poistetaan.

(a) se on jäsenvaltion
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta 
rajoittuu yksilöityjen rahoituksellista, 
sosiaalista tai taloudellista yleistä etua 
koskevien tavoitteiden edistämiseen 
muussa kuin kilpailu- tai 
voitontavoittelutarkoituksessa kyseistä 
laitosta sääntelevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tätä sovellettaessa yleistä etua 
koskeviin tavoitteisiin voi kuulua 
rahoituksen tarjoaminen edistämis- tai
kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
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elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU 12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia12;

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitos, johon 
sovelletaan 148 artiklan mukaisesti 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

__________________
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Tarkistus 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
laitokseen, jos komissio vahvistaa 148 
artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien 
tietojen perusteella, että laitos täyttää 
kaikki seuraavat edellytykset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

Poistetaan.

(a) se on jäsenvaltion 
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta 
rajoittuu yksilöityjen rahoituksellista, 
sosiaalista tai taloudellista yleistä etua 
koskevien tavoitteiden edistämiseen 
muussa kuin kilpailu- tai 
voitontavoittelutarkoituksessa kyseistä 
laitosta sääntelevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tätä sovellettaessa yleistä etua 
koskeviin tavoitteisiin voi kuulua 
rahoituksen tarjoaminen edistämis- tai 
kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2014/49/EU 12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia12;

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitos, johon 
sovelletaan 148 artiklan mukaisesti 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Tarkistus 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”5 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
laitokseen, jos komissio vahvistaa 148 
artiklan mukaisesti annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien 
tietojen perusteella, että laitos täyttää 

Poistetaan.
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kaikki seuraavat edellytykset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

(a) se on jäsenvaltion 
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta 
rajoittuu yksilöityjen rahoituksellista, 
sosiaalista tai taloudellista yleistä etua 
koskevien tavoitteiden edistämiseen 
muussa kuin kilpailu- tai 
voitontavoittelutarkoituksessa kyseistä 
laitosta sääntelevien lakien ja määräysten 
mukaisesti. Tätä sovellettaessa yleistä etua 
koskeviin tavoitteisiin voi kuulua 
rahoituksen tarjoaminen edistämis- tai 
kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU 12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia12;

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;
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(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitos, johon 
sovelletaan 148 artiklan mukaisesti 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Perustelu

Pysyvä tyhjentävä luettelo vapautetuista laitoksista on asianmukaisempi.

Tarkistus 68
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta laitokseen, jos 
komissio vahvistaa 148 artiklan mukaisesti 
annetulla delegoidulla säädöksellä 
käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
että laitos täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 

Rajoittamatta 2 artiklan 5 kohdassa 
lueteltuja laitoksia, tätä direktiiviä ei 
sovelleta laitokseen, jos komissio vahvistaa 
148 artiklan mukaisesti annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että laitos 
täyttää kaikki seuraavat edellytykset, 
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soveltamista: sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
valtiontukisääntöjen soveltamista:

Or. en

Tarkistus 69
Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta laitokseen, jos 
komissio vahvistaa 148 artiklan mukaisesti 
annetulla delegoidulla säädöksellä 
käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
että laitos täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista:

Tätä direktiiviä ei sovelleta laitokseen tai 
luottolaitoksen yksikköön, jos komissio 
vahvistaa 148 artiklan mukaisesti annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että laitos tai 
laitoksen yksikkö täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista:

Or. en

Tarkistus 70
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta laitokseen, jos 
komissio vahvistaa 148 artiklan mukaisesti 
annetulla delegoidulla säädöksellä 
käytettävissään olevien tietojen perusteella, 
että laitos täyttää kaikki seuraavat 
edellytykset, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta valtiontukisääntöjen 
soveltamista:

Tätä direktiiviä ei sovelleta laitokseen tai 
luottolaitoksen yhteisöön, jos komissio 
vahvistaa 148 artiklan mukaisesti annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että laitos tai 
luottolaitoksen yhteisö täyttää kaikki 
seuraavat edellytykset:
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Or. de

Tarkistus 71
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) se on jäsenvaltion keskushallinnon, 
aluehallinnon tai paikallisviranomaisen 
julkisoikeuden nojalla perustama 
julkisoikeudellinen laitos;

(a) se on jäsenvaltion keskushallinnon, 
aluehallinnon tai paikallisviranomaisen 
perustama laitos;

Or. en

Tarkistus 72
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen toiminta rajoittuu 
yksilöityjen rahoituksellista, sosiaalista tai 
taloudellista yleistä etua koskevien
tavoitteiden edistämiseen muussa kuin 
kilpailu- tai voitontavoittelutarkoituksessa 
kyseistä laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaisesti. Tätä 
sovellettaessa yleistä etua koskeviin 
tavoitteisiin voi kuulua rahoituksen 
tarjoaminen edistämis- tai 
kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;

(b) laitosta sääntelevien lakien ja 
määräysten mukaan sen tavoitteisiin
kuuluu yleistä etua koskeva toiminta, 
kuten rahoituksen tarjoaminen edistämis-
tai kehittämistarkoituksessa tietyille 
taloudellisen toiminnan muodoille tai 
tietyille asianomaisen jäsenvaltion 
maantieteellisille alueille;
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Or. en

Tarkistus 73
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siihen sovelletaan asianmukaisia ja 
tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina omien varojen 
vähimmäisvaatimukset, ja asianmukaista
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(c) siihen sovelletaan valvontakehystä, 
jolla varmistetaan sen rahoitusvakaus;

Or. en

Tarkistus 74
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 90 prosenttia laitoksen 
omien varojen vaatimuksista, 
varainhankinnan vaatimuksista tai 
vastuista;

(d) keskushallinnolla, aluehallinnolla 
tai paikallisviranomaisella on tapauksen 
mukaan velvollisuus suojella laitoksen 
elinkelpoisuutta tai suoraan tai välillisesti 
taata vähintään 75 prosenttia laitoksen 
veloista;

Or. en
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Tarkistus 75
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia;

(e) se ei ota suoraan vastaan 
yksityishenkilöiden säästötalletuksia;

__________________ __________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Tarkistus 76
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia;

(e) se ei saa ottaa suoraan vastaan 
yksityishenkilöiden säästötalletuksia;

__________________ __________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).
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Or. de

Perustelu

Arviointiperusteella halutaan suojella piensijoittajia. Sen vuoksi määritelmän on oltava 
talletussuojadirektiivissä tarkoitettujen suojattujen talletusten hyvin laveaa määritelmää 
suppeampi.

Tarkistus 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja
talletuksia;

(e) se ei ota suoraan vastaan 
kuluttajien säästötalletuksia;

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Perustelu

(Tarkistus perustuu Bundensverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB:ltä saatuihin 
tietoihin)

Tarkistus 78
Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja 
talletuksia;

(e) se ei ota suoraan vastaan 
yksityishenkilöiden säästötalletuksia;

__________________ __________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten 
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Tarkistus 79
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) se ei saa ottaa vastaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/49/EU12 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa määriteltyjä suojattuja
talletuksia;

(e) se ei saa ottaa vastaan 
vähittäistalletuksia, lukuun ottamatta 
keskushallinnon, aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen takaamia 
vähittäistalletuksia;

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, talletusten
vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu) 
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en
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Tarkistus 80
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) sen toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

(f) jos laitos on aluehallinnon tai 
paikallisviranomaisen perustama, suurin 
osa sen toiminnasta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa sen pääkonttori 
sijaitsee;

Or. en

Tarkistus 81
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(g) sellaisten laitosten osalta, joille 
jäsenvaltion keskushallinto tai 
aluehallinto tai paikallisviranomainen 
takaa joko suoraan tai epäsuorasti alle 
75 prosenttia niiden omien varojen 
vaatimuksista, rahoitustarpeista ja 
vastuista d kohdan mukaisesti, laitoksen 
varojen kokonaisarvo on alle 30 miljardia 
euroa;

Or. en

Tarkistus 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa tai jäsenvaltion 
keskushallinto tai aluehallinto tai 
paikallisviranomainen takaa d kohdan 
mukaisesti laitoksen omien varojen 
vaatimukset, rahoitustarpeet ja vastuut 
100 prosenttisesti joko suoraan tai 
epäsuorasti;

Or. en

Perustelu

(Tarkistus perustuu Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB:ltä saatuihin 
tietoihin, poikkeuksella takuuvaatimusten tekemisestä kumulatiivisiksi varovaisuussyistä.)

Tarkistus 83
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) laitoksen varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

(g) laitoksen keskushallinnon, 
aluehallinnon tai paikallisviranomaisten 
takaamattomien varojen kokonaisarvo on 
alle 30 miljardia euroa;

Or. de

Perustelu

Takaamattomien varojen kokonaisarvon on luonnollisesti oltava sen kannalta ratkaisevaa, 
kuuluuko jokin laitos soveltamisalaan.
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Tarkistus 84
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 20 prosenttia;

(h) laitoksen kokonaisvarat suhteessa 
asianomaisen jäsenvaltion BKT:hen ovat 
vähemmän kuin 30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 85
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 a kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) laitoksella ei ole huomattavaa 
merkitystä asianomaisen jäsenvaltion 
kotimaiselle taloudelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta

Komission teksti Tarkistus

5 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sellaisiin jäsenvaltiossa olevien laitosten 
luokkiin, joiden osalta komissio vahvistaa 

Poistetaan.
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148 artiklan nojalla annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että 
asianomaiseen luokkaan kuuluvat 
laitokset voidaan luokitella luotto-
osuuskunniksi kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
ne täyttävät seuraavat edellytykset:

(a) ne ovat luonteeltaan 
osuustoiminnallisia rahoituslaitoksia;

(b) niiden jäsenillä on tietyt yhteiset 
ennalta määritellyt henkilökohtaiset 
ominaisuudet tai tavoitteet;

(c) niillä on ainoastaan lupa tarjota 
luotto- ja rahoituspalveluja jäsenilleen;

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin 
maksettavia varoja jäseniltään, ja tällaisia 
talletuksia pidetään direktiivin 
2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa tarkoitettuina suojattuina 
talletuksina;

(e) niillä on ainoastaan lupa 
harjoittaa tämän direktiivin liitteessä I 
olevissa 1–6 ja 15 kohdassa lueteltuja 
toimintoja;

(f) niihin sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina 
vähimmäispääomavaatimukset, ja 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(g) tähän luokkaan kuuluvien
laitosten varojen yhteenlaskettu arvo on 
enintään kolme prosenttia suhteessa 
kyseisen jäsenvaltion BKT:hen ja 
yksittäisten laitosten varojen 
kokonaisarvo on enintään 100 miljoonaa 
euroa;

(h) niiden toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa niiden pääkonttori 
sijaitsee.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitosten luokka, 
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johon sovelletaan 148 artiklan nojalla 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.”

Or. en

Tarkistus 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta

Komission teksti Tarkistus

5 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sellaisiin jäsenvaltiossa olevien laitosten 
luokkiin, joiden osalta komissio vahvistaa 
148 artiklan nojalla annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että 
asianomaiseen luokkaan kuuluvat 
laitokset voidaan luokitella luotto-
osuuskunniksi kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
ne täyttävät seuraavat edellytykset:

Poistetaan.

(a) ne ovat luonteeltaan 
osuustoiminnallisia rahoituslaitoksia;

(b) niiden jäsenillä on tietyt yhteiset 
ennalta määritellyt henkilökohtaiset 
ominaisuudet tai tavoitteet;

(c) niillä on ainoastaan lupa tarjota 
luotto- ja rahoituspalveluja jäsenilleen;

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin 
maksettavia varoja jäseniltään, ja tällaisia 
talletuksia pidetään direktiivin 
2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 5 
alakohdassa tarkoitettuina suojattuina 
talletuksina;

(e) niillä on ainoastaan lupa 
harjoittaa tämän direktiivin liitteessä I 
olevissa 1–6 ja 15 kohdassa lueteltuja 



PE616.798v01-00 36/181 AM\1144242FI.docx

FI

toimintoja;

(f) niihin sovelletaan asianmukaisia 
ja tehokkaita vakavaraisuusvaatimuksia, 
mukaan luettuina 
vähimmäispääomavaatimukset, ja 
valvontakehystä, jolla on samanlainen 
vaikutus kuin unionin lainsäädännön 
mukaisesti vahvistetulla kehyksellä;

(g) tähän luokkaan kuuluvien 
laitosten varojen yhteenlaskettu arvo on 
enintään kolme prosenttia suhteessa 
kyseisen jäsenvaltion BKT:hen ja 
yksittäisten laitosten varojen 
kokonaisarvo on enintään 100 miljoonaa 
euroa;

(h) niiden toiminta rajoittuu siihen 
jäsenvaltioon, jossa niiden pääkonttori 
sijaitsee.

Komissio tarkastelee säännöllisesti 
uudelleen, täyttääkö laitosten luokka, 
johon sovelletaan 148 artiklan nojalla 
annettua delegoitua säädöstä, edelleen 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset.”

Or. en

Tarkistus 88
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin 
jäsenvaltiossa olevien laitosten luokkiin, 
joiden osalta komissio vahvistaa 148 
artiklan nojalla annetulla delegoidulla 
säädöksellä käytettävissään olevien tietojen 
perusteella, että asianomaiseen luokkaan 
kuuluvat laitokset voidaan luokitella 
luotto-osuuskunniksi kyseisen jäsenvaltion 

Rajoittamatta 2 artiklan 5 kohdassa 
lueteltuja laitoksia, tätä direktiiviä ei 
sovelleta sellaisiin jäsenvaltiossa olevien 
laitosten luokkiin, joiden osalta komissio 
vahvistaa 148 artiklan nojalla annetulla 
delegoidulla säädöksellä käytettävissään 
olevien tietojen perusteella, että 
asianomaiseen luokkaan kuuluvat laitokset 
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kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja ne 
täyttävät seuraavat edellytykset:

voidaan luokitella luotto-osuuskunniksi 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja ne täyttävät 
seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin maksettavia 
varoja jäseniltään, ja tällaisia talletuksia 
pidetään direktiivin 2014/49/EU 2 
artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa 
tarkoitettuina suojattuina talletuksina;

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin maksettavia 
varoja jäseniltään;

Or. en

Perustelu

(Tarkistus perustuu European Network of Credit Unions (ENCU) -verkostolta saatuihin 
tietoihin.)

Tarkistus 90
Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin maksettavia 
varoja jäseniltään, ja tällaisia talletuksia 

(d) niillä on ainoastaan lupa ottaa 
vastaan talletuksia tai takaisin maksettavia 
varoja jäseniltään;
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pidetään direktiivin 2014/49/EU 2 
artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa 
tarkoitettuina suojattuina talletuksina;

Or. en

Tarkistus 91
Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tähän luokkaan kuuluvien 
laitosten varojen yhteenlaskettu arvo on 
enintään kolme prosenttia suhteessa 
kyseisen jäsenvaltion BKT:hen ja 
yksittäisten laitosten varojen 
kokonaisarvo on enintään 100 miljoonaa 
euroa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietyt jäsenvaltioiden luotto-osuuskunnat eivät olisi tämän rajoituksen puitteissa.

Tarkistus 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tähän luokkaan kuuluvien laitosten 
varojen yhteenlaskettu arvo on enintään 
kolme prosenttia suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen ja yksittäisten 

(g) tähän luokkaan kuuluvien laitosten 
varojen yhteenlaskettu arvo on enintään 
kolme prosenttia suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen;
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laitosten varojen kokonaisarvo on 
enintään 100 miljoonaa euroa;

Or. en

Perustelu

(Tarkistus perustuu European Network of Credit Unions (ENCU) -verkostolta saatuihin 
tietoihin.)

Tarkistus 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 5 b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
sellaiseen laitokseen, jonka komissio ottaa 
2 artiklan 5 kohdan mukaiseen luetteloon 
148 artiklan nojalla annetulla 
delegoidulla säädöksellä.

Or. en

Tarkistus 94
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden tulee julkaista luettelo 
tämän direktiivin 5 a ja 5 b kohdan 
mukaisesti soveltamisalueen ulkopuolelle 
suljetuista yhteisöistä mahdollisen 
talletusten suojaamisen laajuutta 
koskevine tietoineen.
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Or. en

Perustelu

(Ks. EKP:n lausunto (CON/2017/46)) Sovellusalueen ulkopuolelle suljettavat kehityspankit ja 
luotto-osuuskunnat tulisi tunnistaa selkeästi. Sovellusalueen ulkopuolelle suljetuista 
yhteisöistä tulisi laatia julkinen rekisteri. Lisäksi yleisölle tulisi antaa tietoa tallettajille 
annettavan suojaamisen soveltamislaajuudesta. Näitä tietoja tarvitaan näiden yhteisöjen 
tilannetta ja valvontaa koskevan läpinäkyvyyden saavuttamiseksi sekä tallettajien 
suojaamiseksi.

Tarkistus 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 7 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”

Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] 
uudelleen tämän artiklan 5 kohdassa 
olevaa luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, 
joiden vuoksi yhteisöt on sisällytetty 
luetteloon, yhä voimassa, ja tutkimalla 
luettelossa mainittuihin yhteisöihin 
sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa sekä luettelossa 
mainittujen yhteisöjen talletussuojan
tyyppiä ja laatua ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.

”

Or. en

Tarkistus 96
Renato Soru, Luigi Morgano
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 7 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”

Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] 
uudelleen tämän artiklan 5 kohdassa 
olevaa luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, 
joiden vuoksi yhteisöt on sisällytetty 
luetteloon, yhä voimassa, ja tutkimalla 
luettelossa mainittuihin yhteisöihin 
sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa sekä luettelossa 
mainittujen yhteisöjen talletussuojan 
tyyppiä ja laatua ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.

”

Or. en

Tarkistus 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 7 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”

Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] 
uudelleen tämän artiklan 5 kohdassa 
olevaa luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, 
joiden vuoksi yhteisöt on sisällytetty 
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luetteloon, yhä voimassa, ja tutkimalla 
luettelossa mainittuihin yhteisöihin 
sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa sekä luettelossa 
mainittujen yhteisöjen talletussuojan 
tyyppiä ja laatua ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.

”

Or. en

Tarkistus 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Lisätään 7 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”

Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] 
uudelleen tämän artiklan 5 kohdassa 
olevaa luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, 
joiden vuoksi yhteisöt on sisällytetty 
luetteloon, yhä voimassa, ja tutkimalla 
luettelossa mainittuihin yhteisöihin 
sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa sekä luettelossa 
mainittujen yhteisöjen talletussuojan 
tyyppiä ja laatua ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.

”

Or. en
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Perustelu

Pysyvä tyhjentävä luettelo vapautetuista laitoksista on asianmukaisempi.

Tarkistus 99
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
tämän artiklan 5 kohdassa olevaa 
luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, joiden 
vuoksi yhteisöt on sisällytetty luetteloon, 
yhä voimassa, ja tutkimalla luettelossa 
mainittuihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä luettelossa mainittujen 
yhteisöjen talletussuojan tyyppiä ja laatua 
ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b kohdassa 
tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen osalta 
huomioon kyseisissä kohdissa säädetyt 
edellytykset.”

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
luettelossa mainittuihin yhteisöihin 
sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa sekä luettelossa 
mainittujen yhteisöjen talletussuojan 
tyyppiä ja laatua ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.

5 a ja 5 b kohdissa määriteltyjä perusteita, 
joilla laitos voidaan vapauttaa 
148 artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä, ei sovelleta missään 
tapauksessa laitoksiin, jotka on 
aikaisemmin vapautettu 5 kohdassa 
olevassa luettelossa.”

Or. en

Perustelu

Selvennys siitä, että erityisesti luetteloitujen vapautettujen laitosten ei tarvitse täyttää 5 a ja 
5 b kohdassa esitettyjä perusteita.
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Tarkistus 100
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
tämän artiklan 5 kohdassa olevaa 
luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, joiden 
vuoksi yhteisöt on sisällytetty luetteloon, 
yhä voimassa, ja tutkimalla luettelossa
mainittuihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä luettelossa mainittujen
yhteisöjen talletussuojan tyyppiä ja laatua 
ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b kohdassa 
tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen osalta 
huomioon kyseisissä kohdissa säädetyt 
edellytykset.”

”EPV laatii viimeistään [viiden vuoden 
kuluttua voimaantulosta] katsauksen 
arvioiden 5 a ja 5 b kohdassa 
määritettyihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä näiden yhteisöjen 
talletussuojan tyyppiä ja laatua ja toimittaa 
tämän katsauksen komissiolle ja 
Euroopan parlamentille.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhteisöjen neljännen vakavaraisuusdirektiivin 2 artiklan 
5 kohdan luetteloon ottamisen oikeusvarmuus. Neljänteen vakavaraisuusdirektiiviin ja 
vakavaraisuusasetukseen liittyvässä EPV:n sääntelyaluetta koskevassa lausunnossa ja 
kertomuksessa marraskuulta 2017 EPV toteaa, että neljännen vakavaraisuusdirektiivin 
2 artiklan 5 kohta on edelleen voimassa ja vaatii vähäistä päivitystä. Tällä tarkistuksella 
edellytetään EPV:n kertomusta, jossa arvioidaan sovellettavaa kansallista oikeudellista 
kehystä ja valvontaa viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus 101
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta



AM\1144242FI.docx 45/181 PE616.798v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
tämän artiklan 5 kohdassa olevaa 
luetteloa tutkimalla, ovatko syyt, joiden 
vuoksi yhteisöt on sisällytetty luetteloon, 
yhä voimassa, ja tutkimalla luettelossa 
mainittuihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä luettelossa mainittujen
yhteisöjen talletussuojan tyyppiä ja laatua 
ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b kohdassa 
tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen osalta
huomioon myös kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.”

”5 a ja 5 b kohdassa määriteltyjä 
perusteita, joilla laitos voidaan vapauttaa 
148 artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä, ei sovelleta missään 
tapauksessa laitoksiin, jotka on 
aikaisemmin vapautettu 5 kohdassa 
olevassa luettelossa. Komissio voi
tarkastella viimeistään [viiden vuoden 
kuluttua voimaantulosta] uudelleen 5 a ja 
5 b kohdan mukaisesti luetteloitujen
yhteisöjen osalta niihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä tällaisten yhteisöjen 
talletussuojan tyyppiä ja laatua, ottaen 
huomioon kyseisissä kohdissa säädetyt 
edellytykset.”

Or. en

Tarkistus 102
Paul Tang

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
tämän artiklan 5 kohdassa olevaa luetteloa 
tutkimalla, ovatko syyt, joiden vuoksi 
yhteisöt on sisällytetty luetteloon, yhä 
voimassa, ja tutkimalla luettelossa 
mainittuihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa sekä luettelossa mainittujen 
yhteisöjen talletussuojan tyyppiä ja laatua
ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b kohdassa 
tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen osalta 
huomioon kyseisissä kohdissa säädetyt 
edellytykset.”

”Komissio tarkastelee viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua voimaantulosta] uudelleen 
tämän artiklan 5 kohdassa olevaa luetteloa 
tutkimalla, ovatko syyt, joiden vuoksi 
yhteisöt on sisällytetty luetteloon, yhä 
voimassa, ja tutkimalla luettelossa 
mainittuihin yhteisöihin sovellettavaa 
kansallista oikeudellista kehystä ja 
valvontaa ja ottaa tällöin 5 a ja 5 b 
kohdassa tarkoitetun tyyppisten yhteisöjen 
osalta huomioon kyseisissä kohdissa 
säädetyt edellytykset.”



PE616.798v01-00 46/181 AM\1144242FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
3 artikla – 64 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(64 a) Sukupuolineutraali 
palkitsemisjärjestelmä luottolaitoksissa tai 
sijoituspalveluyrityksissä tarkoittaa 
palkitsemisjärjestelmää, joka perustuu 
samaan palkkaan naisille ja miehille 
samasta tai samanarvoisesta työstä.

Or. en

Tarkistus 104
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
8 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(3 a) Muutetaan 8 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luottolaitokset hankkivat toimiluvan ennen 
toimintansa aloittamista. Niiden on 
säädettävä toimilupaa koskevista 
vaatimuksista ja ilmoitettava ne EPV:lle, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10–14 
artiklan soveltamista.

”Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
luottolaitokset hankkivat toimiluvan 
toimivaltaisilta viranomaisilta ennen 
toimintansa aloittamista, mukaan lukien 
liitteessä 1 luetellut. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä toimilupaa koskevista 
vaatimuksista ja ilmoitettava ne EPV:lle, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10–14 
artiklan soveltamista.
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”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Perustelu

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Tarkistus 105
Mady Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Korvataan 9 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, 
kun talletuksia tai muita 
takaisinmaksettavia varoja ottaa vastaan 
jokin tai jotkin seuraavista:

(a) jäsenvaltio;

(b) jäsenvaltion alue- tai 
paikallisviranomainen;

(c) kansainväliset julkisyhteisöt, 
joiden jäsenenä on yksi tai useampi 
jäsenvaltio;

(d) henkilöt tai yritykset, jotka 
aloittavat liiketoiminnan tai harjoittavat 
liiketoimintaa, joka kuuluu 
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nimenomaisesti muun unionin 
lainsäädännön kuin tämän direktiivin ja 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 
soveltamisalaan;

(e) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
yhteisöt, joiden toimintaa säännellään 
kansallisella lainsäädännöllä.

”

Or. en

Perustelu

EPV:n lausunnossa marraskuussa 2017 muista rahoituksen välittäjistä (EBA/OP/2017/13) 
EPV toteaa seuraavaa: ”Neljännen vakavaraisuusdirektiivin 9 artiklan 2 kohdalla voi sen 
nykyisessä muodossa hyvin olla edelleen merkitystä jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmille ja 
sen muuttaminen millä tahansa tavalla tulee perustella ennakolta suoritettavalla 
perusteellisella, muita rahoituksen välittäjiä koskevaa raporttia laajemmalla 
vaikutustenarvioinnilla. Ottaen huomioon, että tällaista vaikutuksenarviointia ei ole tehty, 
tarkistuksen tarkoituksena on säilyttää neljännen vakavaraisuusdirektiivin 9 artiklan 2 kohta 
sen nykyisessä muodossa.

Tarkistus 106
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
yhteisöt, joiden toimintaa säännellään 
kansallisella lainsäädännöllä.”

(e) 2 artiklan 5, 5 a ja 5 b kohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joiden toimintaa 
säännellään kansallisella lainsäädännöllä.”

Or. en

Perustelu

Kaikkien 2 artiklassa tarkoitettujen laitosten sisällyttäminen johdonmukaisesti.
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Tarkistus 107
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
yhteisöt, joiden toimintaa säännellään 
kansallisella lainsäädännöllä.”

(e) 2 artiklan 5 ja 5 a kohdassa 
tarkoitetut yhteisöt, joiden toimintaa 
säännellään kansallisella lainsäädännöllä.”

Or. en

Tarkistus 108
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla

Komission teksti Tarkistus

21 b artikla Poistetaan.

Väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen 
kokonaisarvo on alle 30 miljardia euroa, 



PE616.798v01-00 50/181 AM\1144242FI.docx

FI

paitsi jos kolmannen maan ryhmä on 
EU:n ulkopuolinen G-SII-laitos.

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvoon on 
sisällyttävä seuraavat:

(a) kolmannen maan ryhmän kunkin 
unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarat niiden konsolidoidun 
taseen mukaisesti; ja

(b) kolmannen maan ryhmä kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle 
on myönnetty toimilupa unionissa.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava EPV:lle kaikki 2 kohdan 
nojalla myönnetyt toimiluvat.

Or. en

Tarkistus 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella tai kolmannen 
maan sivuliikkeillä, jotka kuuluvat samaan 
kolmannen maan ryhmään, on unioniin 
sijoittautunut väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys.

Or. en

Tarkistus 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

1. Jollei 1 a kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

Or. en

Perustelu

Kahden väliyhtiönä toimivan emoyrityksen salliminen muodostaa oikean tasapainon 
tehokkaan valvonnan ja tehokkaan rakenteen välille.

Tarkistus 111
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

1. Jollei 7 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on 
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

Or. en

Tarkistus 112
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys, joka on 
sijoittautunut unioniin.

1. Unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, tulee 
olla yksi unioniin sijoittautunut 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys.

Or. en

Perustelu

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Tarkistus 113
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, on
unioniin sijoittautunut väliyhtiönä toimiva 
EU-emoyritys.

1. Unionissa toimivalla kahdella tai 
useammalla laitoksella, jotka kuuluvat 
samaan kolmannen maan ryhmään, tulee 
olla vähintään yksi unioniin sijoittautunut 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys.

Or. en
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Tarkistus 114
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat sallia, että 1 kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla on kaksi väliyhtiönä toimivaa 
EU-emoyritystä silloin, kun yhden 
yhteisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen perustaminen voisi

(i) olla ristiriidassa laki- tai 
sääntelykehyksen kanssa, joka vaatii 
toiminnan erottelua kolmannessa maassa, 
jossa kolmannen maan ryhmän 
perimmäisellä emoyrityksellä on 
pääkonttorinsa tai

(ii) tehdä purkamismahdollisuudet 
tehottomammiksi tai heikentää 
rahoitusvakautta väliyhtiönä toimivan 
EU-emoyrityksen toimivaltaisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ja 
väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen 
kriisinratkaisuviranomaisen tiiviissä 
yhteistyössä suorittaman arvioinnin 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen vaatimuksessa 
otetaan huomioon toiminnan erottelua muilla lainkäyttöalueilla koskevat pakolliset 
vaatimukset sekä rahoitusvakautta ja purkamismahdollisuutta koskevat seikat.

Tarkistus 115
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
edellyttää, että 1 kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla on kaksi tai useampia 
väliyhtiönä toimivia EU-emoyrityksiä, 
mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
varmistavat, että yhden yhteisen 
väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen 
käyttäminen on ristiriidassa toiminnan 
erottelua koskevan pakollisen 
vaatimuksen kanssa sen kolmannen maan 
säädösten mukaisesti, jossa kolmannen 
maan ryhmän perimmäisellä 
emoyrityksellä on pääkonttorinsa, tai että 
se on asianmukaista laitoksen tehokkaan 
valvonnan tai purkamisen 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
sallia, että 1 kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla on kaksi väliyhtiönä toimivaa 
EU-emoyritystä, mikäli toimivaltaiset 
viranomaiset ovat varmoja siitä, että 
yhden yhteisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen käyttäminen on ristiriidassa 
toiminnan erottelua koskevan pakollisen 
vaatimuksen kanssa sen kolmannen maan 
säädösten mukaisesti, jossa kolmannen 
maan ryhmän perimmäisellä 
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emoyrityksellä on pääkonttorinsa, tai että 
se helpottaa laitoksen tehokasta 
purkamista.

Or. en

Perustelu

Kahden väliyhtiönä toimivan emoyrityksen salliminen muodostaa oikean tasapainon 
tehokkaan valvonnan ja tehokkaan rakenteen välille.

Tarkistus 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
sallia, että 1 kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla on kaksi väliyhtiönä toimivaa 
EU-emoyritystä, mikäli toimivaltaiset 
viranomaiset varmistavat, että yhden 
yhteisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen käyttäminen on 
toiminnallisesti ristiriidassa toiminnan 
erottelua koskevan pakollisen 
vaatimuksen kanssa sen kolmannen maan 
säädösten mukaisesti, jossa kolmannen 
maan ryhmän perimmäisellä 
emoyrityksellä on pääkonttorinsa.

Or. en

Tarkistus 118
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
sallia, että 1 kohdassa tarkoitetuilla 
laitoksilla on kaksi väliyhtiönä toimivaa 
EU-emoyritystä, mikäli toimivaltaiset 
viranomaiset varmistavat, että yhden 
yhteisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen käyttäminen on ristiriidassa 
toiminnan erottelua koskevan pakollisen 
vaatimuksen kanssa sen kolmannen maan 
lainsäädännön mukaisesti, jossa 
kolmannen maan ryhmän perimmäisellä 
emoyrityksellä on pääkonttorinsa.

Or. en

Perustelu

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Tarkistus 119
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Poiketen siitä, mitä 1 ja 1 a 
kohdassa säädetään, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat sallia unionin 
laitoksen, joka muodostaa osan samasta 
kolmannen maan ryhmästä kuin muut 
unionin laitoksista, jäävän väliyhtiönä 
toimivan emoyrityksen tai väliyhtiöinä 
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toimivien emoyritysten ulkopuolelle, 
mikäli viranomaiset toteavat, että 1 ja 
1 a kohdan vaatimuksen/vaatimusten 
vaikutus kyseisen laitoksen / kyseisten 
laitosten rakenteeseen on kohtuuton 
verrattuna valvonnan ja purkamisen 
hyötyihin.

Or. en

Tarkistus 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

2. Väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen tulee olla luottolaitos 8 
artiklan mukaisesti taikka 21 a artiklan 
mukaisesti hyväksytty rahoitusalan 
holdingyhtiö tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiö.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, mikäli 
kolmannen maan ryhmän toimintaa 
toteuttavat pääasiallisesti 
sijoituspalveluyritykset tai mikäli 
vaaditaan toisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen perustamista 
sijoitustoimintaa varten 1 a kohdassa 
mainittujen pakollisten vaatimusten 
täyttämiseksi, väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys tai vastaavasti toinen 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys voi olla 
direktiivin 2014/65/EU 5 artiklan 
1 kohdan mukaan toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys.

Tätä kohtaa sovellettaessa toiminnan 
katsotaan olevan pääasiallisesti 
sijoituspalveluyritysten toteuttamaa 
silloin, kun ryhmän 
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sijoituspalveluyritysten taseen 
loppusumma vastaa vähintään 
50 prosenttia koko ryhmän taseen 
loppusummasta tai silloin, kun 
sijoituspalveluyritysten tuottamat tulot 
vastaavat vähintään 50 prosenttia koko 
ryhmän tuloista.

Or. en

Perustelu

Teksti on laaditussa muodossaan ristiriitainen sen kanssa, että väliyhtiönä toimiva emoyritys 
on sijoituspalveluyritys, sillä niistä päätetään rahoitusmarkkinadirektiivissä, ei 
vakavaraisuusdirektiivissä. Tällä tarkistuksella väliyhtiönä toimiva emoyritys voi olla 
sijoituspalveluyritys silloin, kun kolmannen maan ryhmän toiminta on pääasiallisesti 
sijoituspalveluyrityksen toimintaa.

Tarkistus 121
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

2. Väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen tulee olla luottolaitos 8 
artiklan mukaisesti taikka 21 a artiklan 
mukaisesti hyväksytty rahoitusalan 
holdingyhtiö tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiö.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, mikäli yksikään 
1 kohdassa mainituista laitoksista ei ole 
luottolaitos tai mikäli vaaditaan toisen 
väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen 
perustamista sijoitustoimintaa varten 1 a 
kohdassa mainittujen pakollisten 
vaatimusten täyttämiseksi, väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys tai vastaavasti 
toinen väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys 
voi olla direktiivin 2014/65/EU 5 artiklan 
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1 kohdan mukaan toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys.

Or. en

Tarkistus 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

2. Väliyhtiönä toimivan emoyrityksen 
tulee olla 8 artiklan mukaisesti toimiluvan 
saanut luottolaitos taikka rahoitusalan 
holdingyhtiö tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiö 21 a artiklan mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, mikäli yksikään 
1 kohdassa mainituista laitoksista ei ole 
luottolaitos tai mikäli vaaditaan toisen 
väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen 
perustamista sijoitustoimintaa varten 1 a 
kohdassa mainittujen pakollisten 
vaatimusten täyttämiseksi, väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys tai vastaavasti 
toinen väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys 
voi olla direktiivin 2014/65/EU 5 artiklan 
1 kohdan mukaan toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys.

Or. en

Perustelu

Kahden väliyhtiönä toimivan emoyrityksen salliminen muodostaa oikean tasapainon 
tehokkaan valvonnan ja tehokkaan rakenteen välille.
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Tarkistus 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii 
luvan toimia luottolaitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 124
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys hankkii
luvan toimia laitoksena 8 artiklan 
mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
väliyhtiöinä toimivat EU-emoyritykset 
hankkivat luvan toimia laitoksena 8 
artiklan mukaisesti taikka rahoitusalan 
holdingyhtiönä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiönä 21 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkistus johtuen 21 b artiklan 1 a kohdan (uusi) tarkistuksesta.
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Tarkistus 125
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisäyksenä 2 kohtaan väliyhtiönä 
toimivalle EU-emoyritykselle tulee antaa 
lupa toimia sijoituspalveluyrityksenä 
direktiivin 2014/65/EU 5 artiklan 
mukaisesti, jos samaan kolmannen maan 
ryhmään ei kuulu luottolaitoksia tai 
systeemisiä sijoituspalveluyrityksiä.

Or. en

Tarkistus 126
Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa.

Or. en

Perustelu

Väliyhtiönä toimiva emoyritys säilytetään, mutta pidetään oikeasuhteisena.
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Tarkistus 127
Mady Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 45 miljardia euroa.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten globaalien toimintaedellytysten suojelun vuoksi tarkistuksessa nostetaan 
kynnysarvo 45 miljardiin euroon sen mukauttamiseksi muilla lainkäyttöalueilla (esim. 
Yhdysvalloissa) sovellettaviin kynnysarvoihin. Lisäksi kohtuuttoman vaikutuksen välttämiseksi 
kolmannen maan ryhmiin, joiden toiminta unionissa on rajoitettua, toimenpiteen ei tulisi 
kattaa automaattisesti kaikkia kolmansien maiden G-SIB-pankkeja. Kaikki G-SIB-pankit eivät 
ole systeemisesti merkittäviä EU:n rahoitusjärjestelmälle.

Tarkistus 128
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa.

Or. en
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Tarkistus 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1, 1 a ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 50 miljardia euroa.

Or. en

Perustelu

Tekee IPU-vaatimuksen oikeasuhteisemmaksi.

Tarkistus 130
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1, 1 a, 1 b ja 2 kohtaa 
ei sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 50 miljardia euroa.

Or. en
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Tarkistus 131
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1, 1 a ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkistus johtuen 21 b artiklan – 1 a kohdan (uusi) tarkistuksesta.

Tarkistus 132
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

3. Edellä olevia 1, 2 ja 2 a kohtaa ei 
sovelleta, jos kolmannen maan ryhmän 
unionissa sijaitsevien varojen kokonaisarvo 
on alle 30 miljardia euroa, paitsi jos 
kolmannen maan ryhmä on EU:n 
ulkopuolinen G-SII-laitos.

Or. en

Tarkistus 133
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvoon on
sisällyttävä seuraavat:

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien tytäryhtiöiden varojen
kokonaisarvon tulee olla kolmannen 
maan ryhmän kunkin unionissa toimivan 
laitoksen kokonaisvarojen summa niiden 
konsolidoidun taseen mukaisesti tai 
niiden erillisen taseen mukaisesti, mikäli 
laitoksen tase ei ole konsolidoitu.

(a) kolmannen maan ryhmän kunkin 
unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarat niiden konsolidoidun 
taseen mukaisesti; ja

(b) kolmannen maan ryhmä kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle 
on myönnetty toimilupa unionissa.

Or. en

Tarkistus 134
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvoon on 
sisällyttävä seuraavat:

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvoon on 
sisällyttävä kolmannen maan ryhmän 
kunkin unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarat niiden konsolidoidun 
taseen mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvoon on
sisällyttävä seuraavat:

4. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvon tulee 
olla seuraavien summa:

Or. en

Tarkistus 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kolmannen maan ryhmän kunkin 
unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarat niiden konsolidoidun taseen 
mukaisesti; ja

(a) kolmannen maan ryhmän kunkin 
unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarojen määrä niiden 
konsolidoidun taseen mukaisesti tai niiden 
erillisen taseen mukaisesti, mikäli 
laitoksen tase ei ole konsolidoitu; ja

Or. en

Tarkistus 137
Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle 
on myönnetty toimilupa unionissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon sivuliikkeiden oikeudellisen luonteen ja tytäryhtiöistä poiketen 
sivuliikkeiden sisältymisen varojen kokonaisarvon laskentaan, sivuliikkeiden siirtäminen 
asianomaisiin ETA:n toimiluvalla toimiviin pankkeihin aiheuttaisi kolmannen maan pankeille 
merkittäviä kustannuksia. Jos sivuliikkeet sisältyvät, voisi se teoriassa tarkoittaa sitä, että 
väliyhtiönä toimiva emoyritys tulisi perustaa myös äärimmäisen pienikokoisten tytäryhtiöiden 
tapauksessa.

Tarkistus 138
Mady Delvaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle 
on myönnetty toimilupa unionissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sivuliikkeiden varojen ei tulisi sisältyä kynnysarvon laskentaan. Sivuliikkeillä ei ole 
oikeushenkilön asemaa, sivuliike on osa emoyhteisöään eikä sillä ole ”omia” varoja. 
Tarkistuksella vaatimus muuttuu oikeasuhteisemmaksi välttämällä varojen nimellisestä 
osoittamisesta sivuliikkeelle mahdollisesti aiheutuvan monimutkaisen ja keinotekoisen 
prosessin. Se myös edesauttaa vaatimuksen soveltamisalan mukauttamista kolmansien 
maiden, kuten Yhdysvaltojen vastaavien vaatimusten soveltamisaloihin.
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Tarkistus 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle 
on myönnetty toimilupa unionissa.

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarojen
määrä, jolle on myönnetty toimilupa 
unionissa 47 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 140
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jolle
on myönnetty toimilupa unionissa.

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarat, jotka 
toimivat unionissa.

Or. en

Tarkistus 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun 1 tai 2 kohtia sovelletaan, 
jäsenvaltioiden tulee vaatia kolmannen 
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maan ryhmän kunkin kolmannen maan 
sivuliikkeen perustamista uudelleen joko 
luottolaitoksena tai unioniin perustetun 
luottolaitoksen sivuliikkeenä.

Or. en

Tarkistus 142
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun 1 tai 2 kohtia sovelletaan, 
jäsenvaltioiden tulee vaatia kolmannen 
maan ryhmän kunkin kolmannen maan 
sivuliikkeen perustamista uudelleen joko 
laitoksena tai unioniin perustetun 
laitoksen sivuliikkeenä.

Or. en

Tarkistus 143
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä artiklaa sovellettaessa 
kolmannen maan ryhmän unionissa 
sijaitsevien varojen kokonaisarvon tulee 
olla summa

(a) kolmannen maan ryhmän kunkin 
unionissa toimivan laitoksen 
kokonaisvarojen määrä niiden 
konsolidoidun taseen mukaisesti tai 
niiden erillisen taseen mukaisesti, mikäli 
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laitoksen tase ei ole konsolidoitu; ja

(b) kolmannen maan ryhmän kunkin 
sellaisen sivuliikkeen kokonaisvarojen 
määrä, jolle on myönnetty toimilupa 
unionissa 47 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 144
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava EPV:lle kaikki 2 kohdan 
nojalla myönnetyt toimiluvat.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava EPV:lle kaikkien 2 kohdan 
nojalla myönnettyjen toimilupien osalta 
seuraavat kutakin niiden 
lainkäyttöalueella toimivaa kolmannen 
maan ryhmää koskevat tiedot:

Or. en

Tarkistus 145
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. kolmannen maan ryhmään 
kuuluvien valvottujen laitosten nimet ja 
kokonaisvarojen määrät sekä ne 
toimintatyypit, johon niillä on toimilupa;

Or. en
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Tarkistus 146
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. kyseisessä jäsenvaltiossa 
47 artiklan nojalla toimiluvan saaneiden 
sivuliikkeiden nimet ja kokonaisvarojen 
määrät;

Or. en

Tarkistus 147
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. jäsenvaltiossa perustetun 
väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen 
nimi ja oikeudellinen muoto sekä sen 
kolmannen maan ryhmän nimi, johon se 
kuuluu.

Or. en

Tarkistus 148
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EPV julkaisee verkkosivustollaan luettelon 
kaikista väliyhtiönä toimivista EU-
emoyrityksistä, joille on myönnetty 
toimilupa unionissa.

EPV julkaisee verkkosivustollaan luettelon 
kaikista unionissa toimivista kolmannen 
maan ryhmistä ja soveltuvin osin niiden
väliyhtiönä toimivasta EU-emoyrityksestä 
tai toimivista emoyrityksistä, joille on 
myönnetty toimilupa unionissa.

Or. en

Tarkistus 149
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, 
jotka kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.”

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikki niiden 
lainkäyttöalueella toimivat laitokset, jotka 
kuuluvat kolmannen maan ryhmään, 
täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä:

(a) sillä on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys;

(b) se on väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys;

(c) se on kolmannen maan ryhmän 
ainoa laitos unionissa;

(d) se kuuluu kolmannen maan 
ryhmään, jonka varojen kokonaisarvo 
unionissa on alle 50 miljardia euroa tai

(e) se on laitos, josta on todettu, että
väliyhtiönä toimivaa EU-emoyritystä ei 
tarvita.”

Or. en
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Tarkistus 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, jotka 
kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.”

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, jota 
kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys, paitsi jos 
toimivaltaiset viranomaiset ovat sallineet 
laitokselle kaksi väliyhtiönä toimivaa EU-
emoyritystä, jotta laitos voisi täyttää 
toiminnan erottelua koskevat pakolliset 
vaatimukset sen kolmannen maan 
säädösten mukaisesti, jossa kolmannen 
maan ryhmän perimmäisellä emoyhtiöllä 
on pääkonttorinsa.”

Or. en

Tarkistus 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, 
jotka kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.”

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikki niiden 
lainkäyttöalueella toimivat laitokset, jotka 
kuuluvat kolmannen maan ryhmään, 
täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä:

(a) sillä on väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys;

(b) se on väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys;
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(c) se on kolmannen maan ryhmän
ainoa laitos unionissa; tai

(d) se kuuluu kolmannen maan 
ryhmään, jonka varojen kokonaisarvo 
unionissa on alle 30 miljardia euroa.”

Or. en

Tarkistus 152
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, 
jotka kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.”

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikki laitokset, jotka 
kuuluvat samaan kolmannen maan 
ryhmään täyttävät yhtä yhteistä väliyhtiönä 
toimivaa EU-emoyritystä koskevan 
vaatimuksen.”

Or. en

Perustelu

Tekninen tarkistus johtuen 21 b artiklan 1 a kohdan (uusi) tarkistuksesta.

Tarkistus 153
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/63/EU
21 b artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, jotka 
kuuluvat samaan kolmannen maan 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että kaikilla laitoksilla, jotka 
kuuluvat samaan kolmannen maan 
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ryhmään on yksi yhteinen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys.”

ryhmään on väliyhtiönä toimiva EU-
emoyritys.”

Or. en

Tarkistus 154
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä olevasta 1 kohdasta 
poiketen useamman kuin yhden laitoksen 
kautta unionissa toimivilla ryhmillä, 
joiden varojen kokonaisarvo ylittää 
30 miljardin euron rajan tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä, tulee olla 
tämän artiklan mukainen väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys tai 7 kohdan 
mukaisesti kaksi tai useampia väliyhtiönä 
toimivia EU-emoyrityksiä direktiivin 
soveltamispäivästä alkaen + neljä vuotta.

Or. en

Tarkistus 155
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Neljän vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
tarkastaa tämän artiklan nojalla 
laitoksille asetetut vaatimukset ja EPV:tä 
kuultuaan antaa siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
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Tämän kertomuksen julkaisemisen 
jälkeen komissio esittää tarvittaessa 
kaikki tarpeelliset lainsäädännölliset 
muutosehdotukset. Kertomuksessa tulee 
arvioida,

(a) ovatko tämän artiklan vaatimukset 
toimivia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia vai 
olisivatko muut toimenpiteet 
asianmukaisempia;

(b) sovelletaanko muilla 
lainkäyttöalueilla tämän artiklan kaltaisia 
vaatimuksia ja mikäli sovelletaan, mikä 
on näiden vaatimusten luonne ja 
vaikutus, ovatko ne johdonmukaisia 
tämän artiklan vaatimuksiin nähden ja 
mikä on erilaisten varojen kynnysarvojen 
vaikutus näillä lainkäyttöalueilla;

(c) rakenteellisten erotteluvaatimusten 
vaikutusta muilla lainkäyttöalueilla.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ennakoidaan, että komissio raportoi EPV:tä kuultuaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle väliyhtiöinä toimivien emoyritysten vaatimuksen 
asianmukaisuudesta ja ehdottaa tarvittaessa lainsäädännöllisiä muutoksia tälle 
vaatimukselle.

Tarkistus 156
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Useamman kuin yhden laitoksen 
kautta unionissa [tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä] toimivilla 
kolmannen maan ryhmillä, joihin tätä 
artiklaa sovelletaan, tulee olla väliyhtiönä 
toimiva EU-emoyritys tai 1 a kohdassa 
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mainitussa tapauksessa kaksi väliyhtiönä 
toimivaa EU-emoyritystä neljän vuoden 
kuluessa direktiivin soveltamispäivästä.

Or. en

Tarkistus 157
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Mikäli ryhmän kotipaikan 
lainkäyttöalueen lait tai säädökset 
vaativat eri toimintojen rakenteellista 
erottelua, toimivaltaisten viranomaisten 
tulee sallia kahden väliyhtiönä toimivan 
EU-emoyrityksen perustaminen, 
edellyttäen että

(a) asiaankuuluvat 
kriisinratkaisuviranomaiset ovat 
vakuuttuneita siitä, että kahden 
holdingyhtiön olemassaolo ei muodosta 
estettä näiden holdingyhtiöiden johtaman 
ryhmän toiminnan purkamiselle eikä 
niiden toimintojen vaaditulle 
uudelleenjärjestelylle purkamisen 
jälkeen;

(b) asiaankuuluvat 
valvontaviranomaiset ovat vakuuttuneita 
siitä, että kahden holdingyhtiön 
olemassaolo ei muodosta estettä näiden 
holdingyhtiöiden johtaman ryhmän 
toiminnan valvonnalle;

(c) vähintään yksi emoyrityksistä on 
luottolaitos tai siihen liittyvä holdingyhtiö.

Or. en
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Tarkistus 158
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä olevasta 1 kohdasta 
poiketen useamman kuin yhden laitoksen 
kautta unionissa toimivilla ryhmillä, 
joiden varojen kokonaisarvo ylittää 
30 miljardin euron rajan [tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä], tulee 
olla väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys tai 
1 a kohdassa mainitussa tapauksessa 
kaksi väliyhtiönä toimivaa EU-
emoyritystä [direktiivin soveltamispäivänä 
+ kolme vuotta].”.

Or. en

Perustelu

Otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäkausi väliyhtiöinä toimiville emoyrityksille.

Tarkistus 159
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä olevasta 6 kohdasta 
poiketen toiminnan rakenteellista 
erottelua vaativien kansallisten lakien tai 
säädösten alaisilla kolmannen maan 
ryhmillä voi olla useampi kuin yksi 
väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys. 
Tällaisen väliyhtiönä toimivan EU-
emoyrityksen tulee noudattaa 
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pankkiryhmältä vaadittua toiminnan 
rakenteellista erottelua.

Or. en

Tarkistus 160
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta komissio 
tarkastaa tämän artiklan nojalla 
laitoksille asetetut vaatimukset ja EPV:tä 
kuultuaan antaa siitä kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Tämän kertomuksen julkaisemisen 
jälkeen komissio esittää tarvittaessa 
kaikki tarpeelliset lainsäädännölliset 
muutosehdotukset. Kertomuksessa tulee 
arvioida

(a) ovatko tämän artiklan vaatimukset 
toimivia, tarpeellisia ja oikeasuhteisia vai 
olisivatko muut toimenpiteet 
asianmukaisempia;

(b) sovelletaanko muilla 
lainkäyttöalueilla tämän artiklan kaltaisia 
vaatimuksia ja mikäli sovelletaan, mikä 
on näiden vaatimusten luonne ja 
vaikutus, ovatko ne johdonmukaisia 
tämän artiklan vaatimuksiin nähden ja 
mikä on erilaisten varojen kynnysarvojen 
vaikutus näillä lainkäyttöalueilla;

(c) rakenteellisten erotteluvaatimusten 
vaikutusta muilla lainkäyttöalueilla.

Or. en
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Tarkistus 161
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Edellä olevasta 1 kohdasta 
poiketen useamman kuin yhden laitoksen 
kautta unionissa toimivilla ryhmillä, 
joiden varojen kokonaisarvo ylittää 
30 miljardin euron rajan [tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä], tulee 
olla väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys tai 
1 a kohdassa mainitussa tapauksessa 
kaksi väliyhtiönä toimivaa EU-
emoyritystä [tämän direktiivin 
soveltamispäivänä + kolme vuotta].

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon mahdollisen oikeudellisten rakenteiden uudelleen järjestelyn sekä valvojan 
hyväksyntään tarvittavan ajan, tässä tarkistuksessa ennakoidaan, että useamman kuin yhden 
laitoksen kautta unionissa toimiville ryhmille, joiden varojen kokonaisarvo on yli 30 miljardia 
euroa, taataan yhden tai kahden väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamiseen 
tarvittava riittävän pitkä siirtymäkausi.

Tarkistus 162
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jos tämän artiklan nojalla 
sallitaan kaksi väliyhtiönä toimivaa 
emoyhtiötä, niitä tulee konsolidoidun 
valvonnan osalta käsitellä yhdessä 
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ryhmänä tämän direktiivin VII osaston 3 
luvun mukaisesti ja konsolidointiryhmän 
valvojan tulee määritellä näiden 
säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 163
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Jos tämän artiklan nojalla 
sallitaan kaksi väliyhtiönä toimivaa 
emoyhtiötä, ne katsotaan direktiivin 
2014/59/EU nojalla ryhmäksi, niille tulee 
tämän direktiivin säännösten mukaisesti 
nimetä ryhmän 
kriisinratkaisuviranomainen ja tällä 
ryhmän kriisinratkaisuviranomaisella 
tulee olla kaikki samat väliyhtiönä 
toimivaan emoyritykseen liittyvät 
valtuudet, jotka sillä olisi mikäli ryhmä 
olisi perustettu EU-emoyrityksellä.

Or. en

Tarkistus 164
Brian Hayes

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
21 b artikla – 6 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 d. Edellä olevasta 1 kohdasta 
poiketen useamman kuin yhden laitoksen 
kautta unionissa toimivilla ryhmillä, 
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joiden varojen kokonaisarvo ylittää 
30 miljardin euron rajan [tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä], tulee 
olla väliyhtiönä toimiva EU-emoyritys tai 
7 kohdassa mainitussa tapauksessa kaksi 
väliyhtiönä toimivaa EU-emoyritystä 
[direktiivin soveltamispäivänä + neljä 
vuotta].”.

Or. en

Tarkistus 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
56 artikla – f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään 56 artiklan (f a) ja (f b) 
alakohta.

”(f a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2015/849 
48 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset;

(f b) toimivaltaiset viranomaiset tai 
pankkiryhmien rakenteellisen erottelun 
sääntöjen soveltamisesta vastaavat 
elimet.”

Or. en

Tarkistus 166
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
56 artikla – f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään 56 artiklan (f a) ja (f b) 
alakohta.

”(f a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2015/849 
48 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset1 a;

(f b) toimivaltaiset viranomaiset tai 
pankkiryhmien rakenteellisen erottelun 
sääntöjen soveltamisesta vastaavat 
elimet.”

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 
päivänä toukokuuta 2015, 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 
muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY ja komission direktiivin 
2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 
5.6.2015, s. 73).

Or. en

Perustelu

EKP:n suositusten mukaisesti tällä tarkistuksella mahdollistetaan yhteistyö ja tiedonvaihto 
vakavaraisuusasetuksen 56 artiklan mukaisesti rahanpesun ja terroristien rahoituksen 
torjuntaviranomaisten kanssa sekä toimivaltaisten viranomaisten tai pankkiryhmien 
rakenteellisen erottelun sääntöjen soveltamisesta vastaavien elinten kanssa.

Tarkistus 167
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
56 artikla – f a alakohta (uusi) ja f b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Lisätään 56 artiklan (f a) ja (f b) 
alakohta.

”(f a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2015/849 
48 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset;

(f b) toimivaltaiset viranomaiset tai 
pankkiryhmien rakenteellisen erottelun 
sääntöjen soveltamisesta vastaavat 
elimet.”

Or. en

Perustelu

Uudet kohdat mahdollistavat yhteistyön ja tiedonvaihdon rahanpesun ja terroristien 
rahoituksen torjuntaviranomaisten kanssa sekä rakenteellisen erottelun säännöistä vastaavien 
viranomaisten kanssa.

Tarkistus 168
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
63 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Lisätään 63 artiklan loppuun 
alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on säädettävä että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vähintäänkin vaatia ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun henkilön 
korvaamista, mikäli tämä henkilö toimii 
ensimmäisen alakohdan mukaisten 
velvoitteiden vastaisesti.”

Or. en



AM\1144242FI.docx 85/181 PE616.798v01-00

FI

Perustelu

(Ks. EKP:n lausunto (COD/2017/46)). Tarkistuksen tarkoituksena on antaa toimivaltaisille 
viranomaisille valtuudet vaatia luottolaitoksen tarkastajan korvaamista silloin, kun kyseinen 
tarkastaja on toiminut 1 kohdan mukaisten velvollisuuksiensa vastaisesti.

Tarkistus 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
67 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi) – p d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Lisätään 67 artiklaan p a, p b, p c 
ja p d alakohta seuraavasti: 

”(p a) laitos ei täytä asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklassa määritettyjä omien 
varojen vaatimuksia;

(p b) laitos tai luonnollinen henkilö ei 
täytä asetuksesta tai toimivaltaisen 
viranomaisen antamasta päätöksestä 
johtuvia velvoitteita;

(p c) laitos toimii ilman toimivaltaisen 
viranomaisen etukäteistä lupaa silloin, 
kun asetus (EU) N:o 575/2013 tai tämän 
direktiivin täytäntöön panemiseksi 
annettu kansallinen säännös vaatii, että 
laitoksen tulee hankkia tällainen 
etukäteinen lupa, kun laitos on saanut 
tällaisen luvan antamalla virheellisiä 
tietoja tai kun laitos ei noudata 
edellytyksiä, joilla lupa myönnettiin;

(p d) laitos ei anna ilmoitusta tai ei 
anna sitä asianmukaisesti, kokonaan tai 
ajallaan silloin, kun laitos on velvoitettu 
antamaan tällaisen ilmoituksen asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 tai tämän direktiivin 
täytäntöön panemiseksi annetun 
kansallisen säännöksen mukaisesti.”

Or. en
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Tarkistus 170
Thierry Cornillet

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
74 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(11 a) Poistetaan 74 artikla.

”74 artikla

Sisäinen hallinta ja elvyttämis- ja 
kriisinratkaisusuunnitelmat

1. Laitoksilla on oltava toimivat 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät, jotka 
muodostuvat selkeästä 
organisaatiorakenteesta, jossa 
vastuualueet on määritelty 
yksityiskohtaisesti, läpinäkyvästi ja 
johdonmukaisesti, tehokkaista 
menettelyistä sellaisten riskien 
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja 
seuraamiseksi, joita niihin kohdistuu tai 
saattaa kohdistua, ja niistä 
raportoimiseksi, riittävistä sisäisen 
valvonnan menetelmistä, mukaan 
luettuina luotettavat hallinto- ja 
laskentamenetelmät, sekä 
palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, 
jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistävät sitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien, prosessien ja menetelmien 
on oltava kattavia ja suhteutettuja 
laitoksen liiketoimintamalliin ja 
toimintaan liittyvien riskien luonteeseen, 
laajuuteen ja monimuotoisuuteen. 
Jäljempänä 76–95 artiklassa vahvistetut 
tekniset vaatimukset on otettava 
huomioon.

3. EPV antaa 2 kohdan mukaisesti ohjeet, 
joissa täsmennetään 1 kohdassa 
tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja 
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menetelmät.”

Or. en

Perustelu

Heikot talouden ohjausjärjestelmät ovat yksi Euroopan pankkialan osittaisten heikkouksien 
syistä. Ohjeet eivät ole riittäviä. Vaikka oikeasuhtaisuuden huomioon ottaminen on tärkeää, 
tietyt perusperiaatteet tulisi sisällyttää EU:n säännöksiin. Vakavaraisuusdirektiivin 
74 artiklan tavoitteet tulisi siirtää vakavaraisuusasetukseen. Koko EU:n pankkiala voisi 
hyötyä kansallisissa kehyksissä ja tietyillä kansallisilla pankkialoilla säädetyistä hyvistä 
käytännöistä, mikä vahvistaisi koko EU:n vakautta.

Tarkistus 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
74 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(11 a) Muutetaan 74 artikla seuraavasti:

1. Laitoksilla on oltava toimivat 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät, jotka 
muodostuvat selkeästä 
organisaatiorakenteesta, jossa vastuualueet 
on määritelty yksityiskohtaisesti, 
läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, 
tehokkaista menettelyistä sellaisten riskien 
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja 
seuraamiseksi, joita niihin kohdistuu tai 
saattaa kohdistua, ja niistä raportoimiseksi, 
riittävistä sisäisen valvonnan menetelmistä, 
mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja 
laskentamenetelmät, sekä 
palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, 
jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistävät sitä. Näiden 
palkitsemisjärjestelmien ja -käytäntöjen 
tulee olla sukupuolineutraaleja.

”1. Laitoksilla on oltava toimivat 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät, jotka 
muodostuvat selkeästä 
organisaatiorakenteesta, jossa vastuualueet 
on määritelty yksityiskohtaisesti, 
läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti, 
tehokkaista menettelyistä sellaisten riskien 
tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja 
seuraamiseksi, joita niihin kohdistuu tai 
saattaa kohdistua, ja niistä raportoimiseksi, 
riittävistä sisäisen valvonnan menetelmistä, 
mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja 
laskentamenetelmät, sekä 
palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, 
jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistävät sitä. Näiden 
palkitsemisjärjestelmien ja -käytäntöjen 
tulee olla sukupuolineutraaleja.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien, prosessien ja menetelmien on 
oltava kattavia ja suhteutettuja laitoksen 
liiketoimintamalliin ja toimintaan liittyvien 
riskien luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen. Jäljempänä 76–95 
artiklassa vahvistetut tekniset vaatimukset 
on otettava huomioon.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
järjestelmien, prosessien ja menetelmien on 
oltava kattavia ja suhteutettuja laitoksen 
liiketoimintamalliin ja toimintaan liittyvien 
riskien luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen. Jäljempänä 76–95 
artiklassa vahvistetut tekniset vaatimukset 
on otettava huomioon.

3. EPV antaa 2 kohdan mukaisesti 
ohjeet, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja 
menetelmät.

3. EPV antaa 2 kohdan mukaisesti 
ohjeet, joissa täsmennetään 1 kohdassa 
tarkoitetut järjestelmät, prosessit ja 
menetelmät. Vuoden kuluttua tämän 
direktiivin hyväksymisen jälkeen EPV 
antaa luottolaitoksille ja 
sijoituspalveluyrityksille ohjeet 
sukupuolineutraalista 
palkitsemisjärjestelmästä. Kahden vuoden 
kuluttua tämän ohjeen julkaisemisesta 
EPV laatii kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten keräämien tietojen 
perusteella kertomuksen luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten soveltamista 
sukupuolineutraaleista 
palkitsemisjärjestelmistä.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Tarkistus 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 
450 artiklan 1 kohdan g, h, i ja k 
alakohdassa vahvistettujen tietojen 

”1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 
450 artiklan 1 kohdan g, h, i ja k 
alakohdassa vahvistettujen tietojen 
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julkistamista koskevien vaatimusten 
mukaisesti julkistettuja tietoja ja käytettävä 
niitä palkitsemisjärjestelmien 
kehityssuuntien ja käytäntöjen 
vertailemiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
EPV:lle.”

julkistamista koskevien vaatimusten 
mukaisesti julkistettuja tietoja sekä 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
toimittamia tietoja sukupuolten 
palkkaeroista ja käytettävä näitä tietoja
palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja 
käytäntöjen vertailemiseen. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava nämä tiedot EPV:lle.”

Or. en

Tarkistus 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
75 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä kustakin laitoksesta tiedot niiden 
luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden 
palkkiot ovat miljoona euroa tai enemmän 
tilikautta kohden, mukaan lukien näiden 
henkilöiden tehtävien kuvaus, 
liiketoiminta-alasta sekä palkan, 
tulospalkkioiden, pitkän aikavälin 
palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä 
perusteista. Nämä tiedot on toimitettava 
EPV:lle, joka julkaisee ne 
kotijäsenvaltioiden osalta koostetusti 
käyttäen yhteistä raportointikaavaa. EPV 
voi laatia ohjeita helpottamaan tämän 
kohdan täytäntöönpanoa ja varmistamaan 
kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden.

”3. Laitosten on raportoitava 
toimivaltaisille viranomaisille kustakin 
laitoksesta tiedot niiden luonnollisten 
henkilöiden määrästä, joiden palkkiot ovat 
miljoona euroa tai enemmän tilikautta 
kohden, mukaan lukien näiden henkilöiden 
tehtävien kuvaus, liiketoiminta-alasta sekä 
palkan, tulospalkkioiden, pitkän aikavälin 
palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä 
perusteista. Toimivaltaisten viranomaisten 
on toimitettava nämä tiedot EPV:lle, joka 
julkaisee ne kotijäsenvaltioiden osalta 
koostetusti käyttäen yhteistä 
raportointikaavaa.”

Or. en

Tarkistus 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
75 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”EPV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joissa määritetään 3 kohdassa 
tarkoitettujen unionissa annettavien 
ilmoitusten tietojen yhtenäiset muodot ja 
niissä sovellettava jaksotus sekä 
sovellettavat määräpäivät, määritelmät ja 
tietotekniikkaratkaisut.”

Or. en

Tarkistus 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
76 artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lisätään 76 artiklan loppuun 
alakohta seuraavasti:

”Tätä kohtaa ei sovelleta laitoksiin, jotka 
ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 430 a 
artiklan määrittelyn mukaisesti pieniä ja 
rakenteeltaan yksinkertaisia.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Tarkistus 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
78 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(13 a) Korvataan 78 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Jos tietyt laitokset poikkeavat 
merkittävästi valtaosasta samanlaisia 
laitoksia tai jos menettelyjen erot johtavat 
monenlaisiin tuloksiin, toimivaltaisten 
viranomaisten on tutkittava syyt tähän ja 
toteutettava vaadittavat korjaustoimet, jos 
voidaan selvästi osoittaa, että laitoksen 
menettely johtaa omien varojen 
vaatimusten arvioimiseen liian pieniksi, 
mitä ei voida selittää vastuisiin tai 
positioihin liittyvien riskien eroilla.

”4. Jos tietyt laitokset poikkeavat 
merkittävästi valtaosasta samanlaisia 
laitoksia tai jos menettelyjen erot johtavat 
monenlaisiin tuloksiin, toimivaltaisten 
viranomaisten on tutkittava syyt tähän ja 
toteutettava vaadittavat korjaustoimet, jos 
voidaan selvästi osoittaa, että laitoksen 
menettely johtaa omien varojen 
vaatimusten arvioimiseen liian pieniksi, 
mitä ei voida selittää vastuisiin tai 
positioihin liittyvien riskien eroilla.

Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
tarvittavat valtuudet ryhtyä vähintään 
seuraaviin korjaaviin toimiin:

– vaatia laitosta soveltamaan 
lisäkertoimia sisäisellä menetelmällä 
määriteltyihin 
vakavaraisuusvaatimuksiin;

– vaatia laitosta käyttämään 
asiaankuuluvaa vakiomenetelmää tai 
muuta asetuksessa (EU) N:o 575/2013 
tarkoitettua mallia riskipainotettujen 
riskimäärien tai omien varojen 
vaatimusten laskentaan operatiivista 
riskiä lukuun ottamatta;

– vaatia laitosta soveltamaan 
sisäisellä menetelmällä määritettyihin 
vakavaraisuusvaatimuksiin alarajaa 
ilmaistuna prosenttiosuutena 
asiaankuuluvasta vakiomenetelmästä tai 
muusta asetuksessa (EU) N:o 575/2013 
tarkoitetusta mallista riskipainotettujen 
riskimäärien tai omien varojen 
vaatimusten laskentaan operatiivista 
riskiä lukuun ottamatta;
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– keskeyttää sisäisten menetelmien 
mukautusten hyväksymisen, jos niiden 
seurauksena riskipainotukset vähenevät 
merkittävästi;

– vaatia laitoksia ilmoittamaan 
asiaankuuluvilla vakiomenetelmillä ja 
sisäisillä menetelmillä tehtyjen laskelmien 
väliset erot;

EPV antaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 
16 artiklan mukaisesti ohjeet 
toimivaltaisten viranomaisten soveltamien 
tässä kohdassa tarkoitettujen korjaavien 
toimenpiteiden lähentämiseksi.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fi:PDF)

Tarkistus 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön sisäiset järjestelmät tai käyttävät 
vakiomenetelmää havaitakseen riskit ja 
arvioidakseen, hallitakseen ja 
vähentääkseen riskejä, jotka syntyvät 
korkojen potentiaalisista muutoksista, jotka 
vaikuttavat sekä oman pääoman 
taloudelliseen arvoon että laitoksen 
kaupankäyntivarastoon kuulumattomien 
toimien nettokorkotuloon.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön sisäiset järjestelmät tai käyttävät 
vakiomenetelmää havaitakseen riskit ja 
arvioidakseen, hallitakseen ja 
vähentääkseen riskejä, jotka syntyvät 
korkojen potentiaalisista muutoksista, jotka 
vaikuttavat sekä oman pääoman 
taloudelliseen arvoon että laitoksen 
kaupankäyntivarastoon kuulumattomien 
toimien nettokorkotuloon. Edellisestä 
poiketen asetuksen (EU) N:o 575/2013 
430 a kohdassa tarkoitetuilta pieniltä ja 
rakenteeltaan yksinkertaisilta laitoksilta 
vaaditaan vakiomenetelmän käyttämistä 
vain silloin, kun toimivaltainen 
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viranomainen katsoo, että sisäiset 
menetelmät eivät ole riittäviä.

Or. en

Tarkistus 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön järjestelmät, joilla arvioidaan ja 
seurataan riskejä, jotka syntyvät 
luottoriskimarginaalien potentiaalisista 
muutoksista, jotka vaikuttavat sekä oman 
pääoman taloudelliseen arvoon ja että
laitoksen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomien toimien nettokorkotuloon.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön järjestelmät, joilla arvioidaan ja 
seurataan riskejä, jotka syntyvät 
luottoriskimarginaalien potentiaalisista 
muutoksista, joita ei voi selittää laitoksen 
kaupankäyntivarastoon kuulumattomien 
toimien korkoriskillä tai odotetulla 
luottojen muuttumisella 
maksukyvyttömyysriskiksi varoissa, jotka 
on otettu huomioon niiden markkina-
arvolla (markkinahintaan arvostaminen).

Or. en

Perustelu

Baselin pankkivalvontakomitean standardeissa rahoitustoiminnan luottomarginaaliriski 
(CSRBB) erotetaan rahoitustoiminnan korkoriskistä (IRRBB) ja se luokitellaan riskiksi, jota 
tulee seurata ja arvioida. Tarkistuksen tarkoituksena on mukauttaa rahoitustoiminnan 
luottomarginaaliriskin (CSRBB) määritelmä Baselin pankkivalvontakomitean määritykseen.

Tarkistus 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaatia laitoksia käyttämään 1 kohdassa 
tarkoitettua vakiomenetelmää, jos laitosten
1 kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi käyttöön ottamat sisäiset 
järjestelmät ovat epätyydyttäviä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaatia tapauskohtaisesti laitoksia 
käyttämään 1 kohdassa tarkoitettua 
vakiomenetelmää, jos kyseisen laitoksen 1 
kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi käyttöön ottamat sisäiset 
järjestelmät ovat epätyydyttäviä.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee 
perustella asianmukaisesti ja kirjallisesti 
kullekin laitokselle päätöksensä vaatia 
vakiomenetelmän käyttöä.

Or. en

Perustelu

Baselin sääntöjen mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen tulisi vaatia vakiomenetelmän 
käyttöä tapauskohtaisesti yksittäisen laitoksen hallintojärjestelmän ja mallien erillisen 
tarkastuksen jälkeen. Koska päätöksellä on laaja-alainen vaikutus, on tärkeää, että valvojat 
perustelevat asianmukaisesti ja kirjallisesti kullekin laitokselle mahdollisen päätöksen vaatia 
vakiomenetelmän käyttöä ja antavat erityisesti selkeän selvityksen pankin rahoitustoiminnan 
korkoriskimittausten sisäisen menetelmän puutteista.

Tarkistus 180
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaatia laitoksia käyttämään 1 kohdassa 
tarkoitettua vakiomenetelmää, jos laitosten
1 kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi käyttöön ottamat sisäiset 
järjestelmät ovat epätyydyttäviä.

3. Laitoksen mallien ja 
hallintakehyksen tapauskohtaisen 
analyysin jälkeen toimivaltaiset 
viranomaiset voivat vaatia sitä käyttämään 
1 kohdassa tarkoitettua vakiomenetelmää, 
jos tämän laitoksen 1 kohdassa 
tarkoitettujen riskien arvioimiseksi 
käyttöön ottamat sisäiset järjestelmät ovat 
epätyydyttäviä. Toimivaltaisten 
viranomaisten tulee perustella 
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päätöksensä tämän menetelmän käytön 
vaatimisesta.

Or. en

Tarkistus 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaatia laitoksia käyttämään 1 kohdassa 
tarkoitettua vakiomenetelmää, jos laitosten 
1 kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi käyttöön ottamat sisäiset 
järjestelmät ovat epätyydyttäviä.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
vaatia laitoksia käyttämään 1 kohdassa 
tarkoitettua vakiomenetelmää 
varmistusmenetelmänä, jos laitosten 1 
kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi käyttöön ottamat sisäiset 
mallit ovat puutteellisia laitosten 
mittausmallien yksittäisen arvioinnin 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Baselin komitean rahoitustoiminnan korkoriskiä koskevassa standardissa ehdotetaan 
vakiomallin soveltamismahdollisuutta ”puutteellisten” sisäisten mittausmallien tapauksessa.
Termi ”epätyydyttävä” viittaa paljon laajempaan soveltamiseen. Samalla tavoin Baselin 
pankkivalvontakomitean standardoidussa kehyksessä määritetään malli, eikä siinä viitata 
kokonaiseen ”järjestelmään”, minkä johdosta pidämme sanaa ”malli” asianmukaisempana.

Tarkistus 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa täsmennetään tämän 
artiklan soveltamiseksi yksityiskohtaiset 
tiedot standardimenetelmästä, jota laitokset 
voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen 
riskien arvioimiseksi.

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa täsmennetään tämän 
artiklan soveltamiseksi yksityiskohtaiset 
tiedot standardimenetelmästä, jota laitokset 
voivat käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen 
riskien arvioimiseksi, mukaan lukien 
varovaisesti kalibroitu vaihtoehtoinen 
yksinkertaistettu menetelmä asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 430 a artiklassa 
määritellyille pienille ja rakenteeltaan 
yksinkertaisille laitoksille.

Or. en

Tarkistus 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
84 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa täsmennetään tämän 
artiklan soveltamiseksi yksityiskohtaiset 
tiedot standardimenetelmästä, jota 
laitokset voivat käyttää 1 kohdassa 
tarkoitettujen riskien arvioimiseksi.

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa täsmennetään tämän 
artiklan soveltamiseksi oikeasuhteisen ja 
yksinkertaisen standardimenetelmän 
periaatteet, jota laitokset voivat käyttää 1 
kohdassa tarkoitettujen riskien 
arvioimiseksi tai jota niitä voidaan vaatia 
käyttämään 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pilarin 2 arvioinnin tulisi pysyä idiosynkraattisena prosessina. Ei ole asianmukaista luoda 
teknisiä standardeja, joilla määritellään miten pilarin 2 riskejä tulisi mitata.
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Tarkistus 184
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 84 a artikla seuraavasti:

”84 a artikla

Ympäristöön liittyvät riskit

EPV tutkii ympäristöön liittyvien riskien 
ottamista mukaan uutena riskiluokkana 
tarkoituksena arvioida muun muassa 
ympäristöön liittyvien riskien mahdollisia 
olennaisia lähteitä ja niiden vaikutusta 
laitoksiin, ottaen huomioon laitosten 
olemassa olevat kestävyysraportit. EPV:n 
tulee [voimaantulopäivänä + 1 vuosi] 
antaa komissiolle kertomus tuloksista.

Tämän kertomuksen perusteella 
komission tulee tarvittaessa antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotus.”

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen ja energiakäänteen huomioon ottaen EPV:lle annetaan tehtäväksi antaa 
Euroopan parlamentille ja komissiolle kertomus ympäristöön liittyvien riskien ottamisesta 
mukaan uutena riskiluokkana tarkoituksena arvioida muun muassa ympäristöön liittyvien 
riskien mahdollisia olennaisia lähteitä ja niiden vaikutusta laitoksiin, ottaen huomioon 
laitosten olemassa olevat kestävyysraportit.

Tarkistus 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
84 a artikla (uusi)



PE616.798v01-00 98/181 AM\1144242FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 84 a artikla seuraavasti:

”84 a artikla 

Ilmastoon liittyvät riskit

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että otetaan käyttöön 
periaatteet ja menettelyt ilmastoon 
liittyvien riskien kaikkien merkittävien 
aiheuttajien ja vaikutusten 
havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja 
hallitsemiseksi.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen 
on määriteltävä seuraavat:

a) riskit, joille laitos altistuu lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

b) kuvaus merkittävistä luottoriskien 
keskittymisistä hiilidioksidiin liittyvään 
omaisuuteen (carbon-related assets), jos 
ne ovat aineellisia. Kuvaukseen tulisi 
sisältyä ennakoiva analyysi 
ilmastoskenaariosta, jossa arvioidaan 
miten salkku mukautuu Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteisiin 
maapallon lämpenemisen pitämisestä alle 
kahden celsiusasteen ilmastoon liittyvien 
taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän työryhmän suositusten 
mukaisesti.

c) kuvaus ilmastoon liittyvien riskien 
vaikutuksista laitoksen liiketoimintaan, 
strategiaan ja rahoitussuunnitteluun, jos 
ne ovat luonteeltaan aineellisia ja 
taloudellisia;

d) kuvaus prosesseista, joita laitos 
käyttää ilmastoon liittyvien riskien 
havaitsemiseen, arviointiin ja 
hallitsemiseen;

e) parametrit ja mittarit, joita laitos 
on käyttänyt arvioidakseen ilmastoon 
liittyvien lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin riskien vaikutuksia 
lainanantoon ja rahoitukseen välitykseen, 
jos ne ovat aineellisia;
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3. EPV antaa ohjeita, joissa 
tarkennetaan

a) lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin käsitettä;

b) käsitettä, joka koskee ilmastoon 
liittyviä ongelmia, joita voi esiintyä 
lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä ja joilla voi olla aineellisia ja 
taloudellisia vaikutuksia laitokseen;

c) fyysisten riskien ja muutosriskien 
käsitettä;

d) käsitettä, joka koskee prosesseja, 
joilla todetaan, millä riskeillä voi olla 
aineellisia ja taloudellisia vaikutuksia 
laitokseen;

e) asetuksen (EU) N:o 575/2013 
501 d a artiklan (uusi) mukaista 
komission määrittelemään 
hiilijalanjälkimenetelmään perustuvaa 
vihreän riskin (green exposure) käsitettä

f) asetuksen (EU) N:o 575/2013 
501 d b artiklan (uusi) mukaista 
komission määrittelemään 
hiilijalanjälkimenetelmään perustuvaa 
ruskean riskin (brown exposure) käsitettä

g) käsitettä ilmastoskenaarion 
ennakoivasta analyysista salkun tasolla.

EPV julkaisee nämä ohjeet [kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

4. EPV:n tulee laatia 
ilmastoskenaarion ennakoiva analyysi 
säänneltyjen yhteisöjen salkuista 
arvioidakseen ilmastoon liittyviä riskejä ja 
lainasalkkujen mukautumista 
ilmastokysymyksiin EU-markkinoiden 
tasolla. Sen tulisi toimia koordinoidusti 
muiden ympäristöllisesti herkkien 
alueiden ja komission kanssa tällaisten 
ilmastoskenaarioiden analyysien 
yhdenmukaistamiseksi.”

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon ilmastonmuutos ja energiakäänteen aiheuttamat vaatimukset laitosten olisi 
sisällytettävä riskienhallintaan myös ilmastoon liittyvät riskit.

Tarkistus 186
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lisätään 84 a artikla seuraavasti:

”84 a artikla

Ympäristöön liittyvät riskit

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että otetaan käyttöön 
periaatteet ja menettelyt ympäristöön 
liittyvien riskien kaikkien merkittävien 
aiheuttajien ja vaikutusten 
havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja 
hallitsemiseksi.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen 
on määriteltävä seuraavat:

a) riskit, joille laitos altistuu lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

b) kuvaus merkittävistä luottoriskien 
keskittymisistä hiilidioksidiin liittyvään 
omaisuuteen (carbon-related assets), jos 
ne ovat aineellisia. Kuvaukseen tulisi 
sisältyä ennakoiva analyysi 
ilmastoskenaariosta, jossa arvioidaan 
miten salkku mukautuu Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteisiin 
maapallon lämpenemisen pitämisestä alle 
kahden celsiusasteen ilmastoon liittyvien 
taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän työryhmän suositusten 
mukaisesti;

c) kuvaus ympäristöön liittyvien 
riskien vaikutuksista laitoksen 
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liiketoimintaan, strategiaan ja 
rahoitussuunnitteluun, jos ne ovat 
luonteeltaan aineellisia ja taloudellisia;

d) kuvaus prosesseista, joita laitos 
käyttää ympäristöön liittyvien riskien 
havaitsemiseen, arviointiin ja 
hallitsemiseen;

e) parametrit ja mittarit, joita laitos 
on käyttänyt arvioidakseen ympäristöön 
liittyvien lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin riskien vaikutuksia 
lainanantoon ja rahoitukseen välitykseen, 
jos ne ovat aineellisia;

3. EPV antaa ohjeita, joissa 
tarkennetaan

a) lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin käsitettä;

b) käsitettä, joka koskee ympäristöön 
liittyviä ongelmia, joita voi esiintyä 
lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä ja joilla voi olla aineellisia ja 
taloudellisia vaikutuksia laitokseen;

c) fyysisten riskien ja muutosriskien 
käsitettä;

d) käsitettä, joka koskee prosesseja, 
joilla todetaan, millä riskeillä voi olla 
aineellisia ja taloudellisia vaikutuksia 
laitokseen;

e) hiilidioksidiin liittyvän 
omaisuuden (carbon-related assets) 
käsitettä;

f) käsitettä ilmastoskenaarion 
ennakoivasta analyysista salkun tasolla.

EPV julkaisee nämä ohjeet [kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

4. EPV:n tulee laatia 
ilmastoskenaarion ennakoiva analyysi
säänneltyjen yhteisöjen salkuista 
arvioidakseen ympäristöön liittyviä riskejä 
ja lainasalkkujen mukautumista 
ilmastokysymyksiin EU-markkinoiden 
tasolla. Sen tulisi toimia koordinoidusti 
muiden ympäristöllisesti herkkien 
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alueiden ja komission kanssa tällaisten 
ilmastoskenaarioiden analyysien 
yhdenmukaistamiseksi.”

Or. en

Perustelu

Uuden 84 a artiklan mukauttaminen ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista 
käsittelevän työryhmän suosituksiin.

Tarkistus 187
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
84 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lisätään 84 a artikla seuraavasti:

”84 a artikla

Aineelliset ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyvät riskit

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että otetaan käyttöön 
periaatteet ja menettelyt ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyvien aineellisten riskien kaikkien 
merkittävien aiheuttajien ja vaikutusten 
havaitsemiseksi, mittaamiseksi ja 
hallitsemiseksi.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa laitoksen 
on määriteltävä seuraavat:

a) riskit, joille laitos altistuu lyhyellä, 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

b) kuvaus merkittävistä luottoriskien 
keskittymisistä hiilidioksidiin liittyvään 
omaisuuteen (carbon-related assets), jos 
ne ovat aineellisia;

c) kuvaus ympäristöön, 
yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
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liittyvien aineellisten riskien vaikutuksista 
laitoksen liiketoimintaan, strategiaan ja 
rahoitussuunnitteluun, jos ne ovat 
luonteeltaan aineellisia ja taloudellisia;

d) kuvaus prosesseista, joita laitos 
käyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyvien 
merkittävien riskien havaitsemiseen, 
arviointiin ja hallitsemiseen;

e) parametrit, joita laitos on käyttänyt 
arvioidakseen ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan liittyvien lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
merkittävien riskien vaikutuksia 
lainanantoon ja rahoitukseen välitykseen, 
jos ne ovat aineellisia;

3. EPV antaa ohjeita, joissa 
tarkennetaan

a) lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin käsitettä; 

b) käsitettä, joka koskee merkittäviä 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyviä ongelmia, joita voi 
esiintyä lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä ja joilla voi olla aineellisia ja 
taloudellisia vaikutuksia laitokseen; 

c) fyysisten riskien ja muutosriskien 
käsitettä;

d) käsitettä, joka koskee prosesseja, 
joilla todetaan, millä riskeillä voi olla 
aineellisia ja taloudellisia vaikutuksia 
laitokseen;

e) käsitettä, joka koskee 
hiilidioksidiin liittyvää omaisuutta 
(carbon-related assets) EU:n ruskean 
taksonomian (brown taxonomy) 
mukaisesti, joka hyväksyttiin samassa 
menettelyssä kuin EU:n vihreä 
taksonomia (green taxonomy).

EPV julkaisee nämä ohjeet [kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta].

4. Pankkien ilmastoon liittyviä 
riskejä arvioidakseen EPV:n tulisi ohjata 
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ilmastoskenaarioiden ennakoivan 
analyysin laatimista niiden salkuista 
koordinoidusti asianomaisten 
ympäristöllisesti herkkien alueiden ja 
kansallisten säädösten kanssa.”

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon ilmastonmuutos ja energiakäänteen aiheuttamat vaatimukset laitosten olisi 
sisällytettävä riskienhallintaan myös ilmastoon liittyvät riskit. Ilmastoon liittyvien seikkojen 
lisäksi EPV:n tulisi arvioida laajemmin kestävyyselementtejä.

Tarkistus 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön toimintapolitiikat ja menettelyt, 
joilla arvioidaan ja hallitaan operatiivista 
riskiä, mukaan lukien malliriski ja 
ulkoistamisesta johtuvat riskit, ja katetaan 
harvoin sattuvat vakavat tapahtumat. 
Laitosten on ilmoitettava, mitä pidetään 
operatiivisena riskinä kyseisiä politiikkoja 
ja menettelyjä sovellettaessa.”

”1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön toimintapolitiikat ja menettelyt, 
joilla arvioidaan ja hallitaan operatiivista 
riskiä, mukaan lukien malliriski, 85 a 
artiklan mukainen toiminnan riski ja 
ulkoistamisesta johtuvat riskit, ja katetaan 
harvoin sattuvat vakavat tapahtumat. 
Laitosten on ilmoitettava, mitä pidetään 
operatiivisena riskinä kyseisiä politiikkoja 
ja menettelyjä sovellettaessa.”

Or. en

Tarkistus 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
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Direktiivi 2013/36/EU
85 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään 85 a artikla seuraavasti:

”85 a artikla

Toiminnan riski

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset 
määrittävät toiminnan riskinä kaikki 
riskit, joita syntyy palvelujen 
tarjoamisesta tai toiminnan 
suorittamisesta tavalla, joka ei noudata 
lainsäädännöllisiä vaatimuksia tai 
standardeja ja jotka asettavat laitoksen 
alttiiksi sakoille, seuraamuksille, 
sanktioille tai vahingolle 
(”väärinkäytökset”). Toiminnan riskit 
määritetään minkä tahansa 
väärinkäytöksen osalta, joka aiheutuu 
teosta tai laiminlyönnistä, olipa se sitten
valmisteleva tai lopullinen, tahallinen tai 
tahaton ja jonka on tehnyt laitoksen 
työntekijä tai kolmas osapuoli, jolle 
toiminnalliset tehtävät tai toiminnot on 
ulkoistettu tai joka on laitoksen 
hallintoelimen hyväksymä.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset ottavat 
käyttöön toimintapolitiikat ja menettelyt, 
joilla määritetään, arvioidaan ja 
hallinnoidaan toiminnan riskiä. Laitosten 
on ilmoitettava, mitä pidetään toiminnan 
riskinä kyseisiä politiikkoja ja menettelyjä 
sovellettaessa.

3. Laitoksiin sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukaan nimettyjen 
1 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädännöllisten vaatimusten ja 
standardien valvontaviranomaisten tulee 
ilmoittaa viipymättä laitoksen 
vakavaraisuusvalvonnasta vastaavalle 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikesta 
tämän laitoksen mahdollista 
väärinkäytöstä koskevasta tutkinnasta. 
Näiden tietojen on säilyttävä 
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luottamuksellisina tämän direktiivin 
VII osaston II jakson mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 190
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
85 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään 85 a artikla seuraavasti:

”85 a artikla

Aineellisen toiminnan ulkoistaminen

1. Laitosten tulee ilmoittaa 
toimivaltaisille viranomaisille aineellisen 
toiminnan ulkoistamisesta vähintään 
kolme kuukautta aikaisemmin. 
Toimivaltaisten viranomaisten on saatava 
tieto myös silloin, kun aineellisen 
toiminnan ulkoistamiseen liittyviä 
sopimuksia ja järjestelyitä muutetaan 
merkittävästi, kuten esimerkiksi kun 
toiminnat ulkoistetaan alihankkijalle.

2. Laitosten on toimintaa 
ulkoistaessaan täytettävä seuraavat 
vaatimukset:

(a) ulkoistamisjärjestelyt evät saa 
johtaa siihen, että ylimmän johdon vastuu 
siirtyy muille;

(b) ulkoistavan laitoksen täytyy 
omaksua ulkoistamista koskeva politiikka, 
mukaan lukien varautumissuunnitelma ja 
irtautumisstrategiat.

3. Mikäli ulkoistamisjärjestely ei 
täytä 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia, 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
laitosta muuttamaan tai päättämään 
ulkoistamisjärjestelyt.”
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Or. en

Perustelu

(Ks. EKP:n lausunto (CON 2017/46)) Tämän tarkistuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
aineellisten toimintojen ulkoistamista sekä sovellettavia vakavaraisuusvaatimuksia koskeva 
tiedottamismenettely toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus 191
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
88 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 b) Lisätään 88 artiklan loppuun 
alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden tulee varmistaa 
vähintään, että laitoksen ylimmät 
hallintoelimet seuraavat jatkuvasti 
lainojen myöntämistä lähipiiriin 
kuuluville ja ilmoittavat tällaisista 
lainoista toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla 
valtuudet kieltää tai rajoittaa tällaisten 
lainojen myöntämistä, mikäli niistä 
aiheutuu eturistiriitoja.

”

Or. en

Perustelu

(Ks. EKP:n suositus (CON/2017/46)) Tällä tarkistuksella annetaan toimivaltaisille 
viranomaisille valtuudet kieltää lainojen myöntäminen luottolaitosten lähipiiriin kuuluville, 
mikäli tällaiset lainat aiheuttavat eturistiriidan.

Tarkistus 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
88 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 b) Korvataan 88 artiklan 2 kohdan 
5 alakohta seuraavasti:

Tätä kohtaa ei sovelleta, jos ylin 
hallintoelin ei kansallisen lain mukaan ole 
toimivaltainen jäsentensä valinta- ja 
nimitysmenettelyssä.

”Tätä kohtaa ei sovelleta, jos kyseessä on 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 
430 a artiklassa tarkoitettu pieni ja 
rakenteeltaan yksinkertainen laitos ja jos 
ylin hallintoelin ei kansallisen lain mukaan 
ole toimivaltainen jäsentensä valinta- ja 
nimitysmenettelyssä.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Tarkistus 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
89 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 c) Korvataan 89 artikla seuraavasti:

89 artikla ”89 artikla

Maakohtainen raportointi Maakohtainen raportointi

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava 1 
päivästä tammikuuta 2015 alkaen, että 
kukin laitos julkistaa vuosittain 
jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien 
maiden osalta, joissa sillä on toimipaikka, 
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
tilikautta koskevat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
kukin laitos julkistaa vuosittain 
jäsenvaltioittain ja niiden kolmansien 
maiden osalta, joissa sillä on yksi tai 
useampia toimipaikkoja, mukaan lukien 
tytäryhtiöt, sivuliikkeet ja kaikki siihen 
sidoksissa olevat konsolidoituun 
tilinpäätökseen sisältyvät yritykset,
konsolidoinnin perusteella seuraavat 
vastaavaa tilikautta koskevat tiedot
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kultakin lainkäyttöalueelta:

(a) nimi/nimet, toiminnan luonne ja 
maantieteellinen sijainti;

(a) luettelo toimipaikkojen nimistä, 
lyhyt kuvaus niiden toimintojen 
luonteesta sekä maa, jossa ne on 
verorekisteröity;

(b) liikevaihto; (b) lainkäyttöalueella syntyneen 
nettoliikevaihdon määrä, mukaan lukien 
erillinen erittely liikevaihdosta, joka 
saatiin lähipiiriin kuuluvien ja muiden 
osapuolten kanssa;

(c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana;

(c) palkatun henkilöstön lukumäärä 
kokopäivätyötä vastaavana;

(d) tulos ennen veroja; (d) tuloksen määrä ennen tuloveroja;

(e) verot tuloksesta; (e) kertyneet tuloverot (kuluva vuosi), 
joka tarkoittaa tilikauden verotettavaan 
voittoon tai tappioon perustuvaa eli 
kauden verotettavaan tulokseen 
perustuvaa veroa kaikkien sellaisten 
tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden, 
yhteisyritysten, yritysten ja toimipaikkojen 
osalta, joiden verotuksellinen kotipaikka 
on asiaankuuluvalla verotuksellisella 
lainkäyttöalueella;

(f) saatu valtiontuki. (f) maksetut tuloverot, joka tarkoittaa 
tilikauden aikana maksettuja tuloveroja 
kaikkien sellaisten tytäryhtiöiden, 
sivuliikkeiden, yhteisyritysten, yritysten ja 
toimipaikkojen osalta, joiden 
verotuksellinen kotipaikka on 
asiaankuuluvalla verotuksellisella 
lainkäyttöalueella

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltioiden on vaadittava 
laitoksia julkistamaan 1 kohdan a, b ja c 
alakohdassa mainitut tiedot ensimmäisen 
kerran 1 päivänä heinäkuuta 2014.

(g) oman pääoman kirjanpidollinen 
arvo;

3. Kaikkien unionissa toimiluvan 
saaneiden laitosten, jotka on 
kansainvälisesti määritelty 
maailmanlaajuisiksi järjestelmän 
kannalta merkittäviksi laitoksiksi, on 
toimitettava komissiolle 
luottamuksellisesti 1 kohdan d, e ja f 
alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 
1 päivästä heinäkuuta 2014. Komissio 

(h) kertyneiden tulojen määrä kauden 
lopussa
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suorittaa kuultuaan EPV:tä, EVLEV:iä ja 
EAMV:ta, asian laadun mukaisesti, 
yleisen arvioinnin tällaisten tietojen 
julkistamisen mahdollisista kielteisistä 
taloudellisista vaikutuksista, mukaan 
lukien vaikutukset kilpailukykyyn, 
investointeihin ja luotonsaantiin sekä 
rahoitusjärjestelmän vakauteen. Komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksensa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2014.

Jos komission kertomuksessa todetaan 
huomattavia kielteisiä vaikutuksia, 
komissio harkitsee asianmukaisen 
säädösehdotuksen antamista 1 kohdassa 
asetettujen julkistamisvelvoitteiden 
muuttamiseksi ja se voi 145 artiklan h 
alakohdan mukaisesti päättää lykätä näitä 
velvoitteita. Komissio tarkastelee 
vuosittain uudelleen, onko tätä 
lykkäämistä aiheellista jatkaa.

(i) saatu valtiontuki;

4. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY 
mukaisesti ja julkaistaan mikäli 
mahdollista kyseisen laitoksen 
vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, 
konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.

j) aineelliseen laitokseen, kalustoon, 
inventaareihin ja varastoihin tehty kiinteä
sijoitus ja tällaisen aineellisen laitoksen ja 
kaluston ylläpitämisen vuotuiset 
kustannukset;

5. Mikäli tulevien unionin säädöksien 
sisältämät julkistamisvelvoitteet ovat tässä 
artiklassa asetettuja laajempia, tämän 
artiklan soveltaminen päättyy ja se 
kumotaan.

k) ovatko tytäryhtiö, sivuliikkeet, 
yhteisyritykset, yritykset tai toimipaikat 
hyötyneet suosivasta verokohtelusta 
jakson aikana, joka saattaisi mahdollistaa 
tai mahdollistaisi yleisesti sovellettua 
alhaisemman veron maksamisen 
lainkäyttöalueella saaduista voitoista ja 
toimittavat kuvauksen kyseisestä 
järjestelystä.

2. Ensimmäisen kohdan e kohdan 
soveltamiseksi kauden veron tulee liittyä 
vain yrityksen toimintaan kyseisen 
tilikauden aikana ja sen tulee sisältää 
vain ne summat, joiden eräpäivä on 
todennäköisesti kahdentoista kuukauden 
kuluessa kauden päättymisestä ja sen 
ulkopuolelle tulee jättää kaikki 
laskennalliset verosaamiset.

3. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY 
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mukaisesti ja julkaistaan mikäli 
mahdollista kyseisen laitoksen 
vuositilinpäätösten tai, mikäli saatavilla, 
konsolidoitujen tilinpäätösten liitteenä.

4. Mikäli tulevien unionin säädöksien 
sisältämät julkistamisvelvoitteet ovat tässä 
artiklassa asetettuja laajempia, tämän 
artiklan soveltaminen päättyy ja se 
kumotaan.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fi:PDF)

Tarkistus 194
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 c) Muutetaan 91 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

91 artikla ”91 artikla

Ylin hallintoelin Ylin hallintoelin

1. Ylimmän hallintoelimen jäsenten 
on oltava aina riittävän hyvämaineisia ja 
heillä on oltava tehtäviensä suorittamiseen 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus. 
Ylimmän hallintoelimen koostumuksen 
on myös edustettava kokonaisuudessaan 
riittävän laaja-alaista kokemusta.
Ylimmän hallintoelimen jäsenten on 
täytettävä erityisesti 2–8 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

1. Laitokset, mukaan lukien 
rahoitusalan holdingyhtiöt ja 
rahoitusalan sekaholdingyhtiöt, ovat 
ensisijaisesti vastuussa siitä 
huolehtimisesta, että ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on oltava aina 
riittävän hyvämaineisia ja heillä on oltava 
tehtäviensä suorittamiseen riittävä 
tietämys, taidot ja kokemus. Ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on täytettävä 
erityisesti 2–8 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

”
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fi:PDF)

Perustelu

(Ks. EKP:n suositus (CON/2017/46)) Tulee selventää, että ylimmän hallintoelimen jäsenten 
sopivuus on ensisijaisesti laitosten vastuulla. Tätä vaatimusta tulee soveltaa myös 
rahoitusalan holdingyhtiöihin ja sekaholdingyhtiöihin.

Tarkistus 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 d) Korvataan 91 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

91 artikla ”91 artikla

Ylin hallintoelin Ylin hallintoelin

1. Ylimmän hallintoelimen jäsenten 
on oltava aina riittävän hyvämaineisia ja 
heillä on oltava tehtäviensä suorittamiseen 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus. 
Ylimmän hallintoelimen koostumuksen on 
myös edustettava kokonaisuudessaan 
riittävän laaja-alaista kokemusta. Ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on täytettävä 
erityisesti 2–8 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.

1. Ylimmän hallintoelimen jäsenten 
on oltava aina riittävän hyvämaineisia ja 
heillä on oltava tehtäviensä suorittamiseen 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus. 
Ylimmän hallintoelimen koostumuksen on 
myös edustettava kokonaisuudessaan 
riittävän laaja-alaista kokemusta. Ylimmän 
hallintoelimen jäsenten on täytettävä 
erityisesti 2–8 kohdassa säädetyt 
vaatimukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat olla soveltamatta 3–5 kohdassa 
asetettuja vaatimuksia asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 430 a kohdan tarkoittamiin 
pieniin ja rakenteeltaan yksinkertaisiin 
laitoksiin.

”

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Tarkistus 196
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 artikla – 7 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(14 d) Muutetaan 91 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:

7. Ylimmällä hallintoelimellä on 
oltava kokonaisuutena riittävä tietämys, 
taidot ja kokemus, jotta se voi ymmärtää 
laitoksen toimintaa, tärkeimmät riskit 
mukaan luettuina.

”7. Ylimmällä hallintoelimellä on 
oltava kokonaisuutena riittävä tietämys, 
taidot ja kokemus, jotta se voi ymmärtää 
laitoksen toimintaa, tärkeimmät riskit 
mukaan luettuina. Ylimmän hallintoelimen 
koostumuksen on myös edustettava 
kokonaisuudessaan riittävän laaja-alaista 
kokemusta.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fi:PDF)

Perustelu

(Ks. EKP:n suositus (CON/2017/46)) Vakavaraisuusdirektiivin 91 artiklan 1 kohdan 
ehdotetun tarkistuksen huomioon ottaen tämä virke tulisi siirtää 7 kohtaan, sillä se viittaa 
ainoastaan ylimmän hallintoelimen jäseniin sovellettavaan kollektiiviseen sopivuuteen.

Tarkistus 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 artikla – 8 kohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

(14 e) Korvataan 91 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:

8. Ylimmän hallintoelimen kunkin 
jäsenen on toimittava rehellisesti, 
lahjomattomasti ja riippumattomasti, jotta 
hän voi tarvittaessa tehokkaasti arvioida ja 
kyseenalaistaa toimivan johdon päätökset 
ja valvoa ja seurata tehokkaasti johdon 
päätöksentekoa.

”8. Ylimmän hallintoelimen kunkin 
jäsenen on toimittava rehellisesti, 
lahjomattomasti ja riippumattomasti, jotta 
hän voi tarvittaessa tehokkaasti arvioida ja 
kyseenalaistaa toimivan johdon päätökset 
ja valvoa ja seurata tehokkaasti johdon 
päätöksentekoa. Tämä vaatimus ei saa 
johtaa siihen, että sidossuhteessa olevien 
yhtiöiden jäsenten valvontaelimeen 
osallistuminen kielletään.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Tarkistus 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 f) Lisätään 91 artiklaan 13 a kohta 
seuraavasti:

”13 a. Sen estämättä, mitä tämän 
direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa 
säädetään, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat arvioida harkintavaltaansa 
käyttäen sitä, miten laitokset noudattavat 
tämän direktiivin 91 artiklan 1-8 kohdan 
ylimpään hallintoelimeen kohdistuvia 
vaatimuksia sen valvontatehtävien osalta 
ennen jonkin sen jäsenen nimittämistä tai 
nimittämisen jälkeen.”

Or. en
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Tarkistus 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 g) Lisätään 91 a artikla seuraavasti:

”91 a artikla 

Keskeisistä toiminnoista vastaavat 
henkilöt

1. Laitokset ovat ensisijaisesti 
vastuussa siitä, että ne varmistavat 
keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden olevan aina riittävän 
hyvämaineisia ja että heillä on 
tehtäviensä suorittamiseen korkeimpien 
eettisten normien mukaisesti riittävä 
tietämys, taidot ja kokemus ottaen 
huomioon kaikkien laitoksen 
sidosryhmien oikeutetut odotukset.

Keskeisistä toiminnoista vastaavien 
henkilöiden tulee täyttää erityisesti 
91 artiklan 2 ja 8 kohdassa asetetut 
vaatimukset pysyvästi. Laitosten tulee 
kehittää sisäiset toimintalinjat ja 
menettelyt näiden arvioiden 
suorittamiseen ja niistä raportoimiseen 
asianmukaisesti.

2. Laitosten tulee toimittaa 
toimivaltaisille viranomaisille kaikki 
asiaankuuluvat asiakirjat 
asiaankuuluvista sisäisistä 
toimintalinjoistaan ja julkaista keskeisistä 
toiminnoista vastaavien henkilöiden 
arvioinnit 1 kohdassa mainittujen 
seikkojen osalta.

3. Jäsenvaltioiden tulee huolehtia 
siitä, että toimivaltaisilla viranomaisilla 
on valtuudet arvioida ja ryhtyä 
valvontatoimenpiteisiin direktiivin 



PE616.798v01-00 116/181 AM\1144242FI.docx

FI

2013/36/EU tarkoittamien merkittävien 
laitosten tapauksessa, mukaan lukien 
valtuudet poistaa keskeisistä 
toimenpiteistä vastaava henkilö silloin, 
kun tämä ei enää noudata 1 kohdan 
vaatimuksia.”

Or. en

Tarkistus 200
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan 1 kohta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan 1 kohta. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuemme EKP:n ehdottamaa tarkistusta, jossa katsotaan 92 artiklan 1 kohdan poistamisen 
saattavan aiheuttaa sekaannusta ja epäselvyyttä vakavaraisuusdirektiivin yleisessä 
soveltamisalassa.
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Tarkistus 202
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa 
kokonaismäärän perusteella samaan 
palkkaryhmään kuin toimiva johto ja 
riskinottoa edellyttävissä tehtävissä 
toimivat ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

”Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että laitosten laatiessa ja soveltaessa 
sellaisia henkilöstöryhmiä koskevaa 
palkitsemisjärjestelmää, mukaan luettuina 
palkat ja lisäeläke-etuudet, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus laitosten riskiprofiiliin, laitosten 
on noudatettava seuraavia periaatteita 
tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden 
kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä 
toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen. Jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
suhteellisuusperiaatteeseen 
vakavaraisuusasetuksessa tarkoitettujen 
pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten 
laitosten kohtelussa.”.

Or. de

Tarkistus 203
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
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koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden riskiprofiiliin, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

Or. de

Tarkistus 204
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat ja joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus laitosten riskiprofiiliin, laitosten 

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus laitoksen riskiprofiiliin ja joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto, laitosten on noudatettava 
seuraavia periaatteita tavalla ja siinä 
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on noudatettava seuraavia periaatteita 
tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden 
kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä 
toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

laajuudessa, joka on oikeassa suhteessa 
niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon 
sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen.”.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivien henkilöiden, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus laitosten riskiprofiiliin, määrittely 
aiheuttaa hallinnollista lisärasitusta ilman, että sen avulla määriteltäisiin uusia riskinottajia. 
Kyseinen lisärasitus poistetaan tällä korjauksella.

Tarkistus 205
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa 
kokonaismäärän perusteella samaan 
palkkaryhmään kuin toimiva johto ja 
riskinottoa edellyttävissä tehtävissä 
toimivat, ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joiden 
ammatillinen toiminta vaikuttaa 
olennaisesti laitoksen riskiprofiiliin, 
laitosten on noudatettava seuraavia 
periaatteita tavalla ja siinä laajuudessa, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen. Muiden kuin 
merkittävien tytäryhtiöiden 
arviointitapauksissa tulee arviointi tehdä 
siten kuin ne olisivat itsenäisiä yhtiöitä.”.
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Or. en

Tarkistus 206
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat, ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat, ja joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
laitosten riskiprofiiliin, laitosten on 
noudatettava seuraavia periaatteita tavalla, 
joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 
sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen 94 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”.

Or. en

Tarkistus 207
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joihin 
kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto ja riskinottoa edellyttävissä 
tehtävissä toimivat, ja joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus laitosten riskiprofiiliin, laitosten 
on noudatettava seuraavia periaatteita 
tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden 
kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä 
toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen:”.

”Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitosten laatiessa 
ja soveltaessa sellaisia henkilöstöryhmiä 
koskevaa palkitsemisjärjestelmää, mukaan 
luettuina palkat ja lisäeläke-etuudet, joiden 
ammatillinen toiminta vaikuttaa 
olennaisesti laitoksen riskiprofiiliin ja
joihin kuuluvat toimiva johto, riskinottoa 
edellyttävissä tehtävissä toimivat, 
valvontatoiminnoista vastaavat henkilöt 
sekä kaikki henkilöstön jäsenet, jotka 
kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän 
perusteella samaan palkkaryhmään kuin 
toimiva johto, laitosten on noudatettava 
seuraavia periaatteita tavalla ja siinä 
laajuudessa, joka on oikeassa suhteessa 
niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon 
sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen.”.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen vaatimus riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivien henkilöiden 
määrittelystä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus laitosten 
riskiprofiiliin, aiheuttaa hallinnollista lisärasitusta ilman, että sen avulla saavutettaisiin 
haluttu tarkoitus. Kyseinen hallinnollinen lisärasitus poistetaan tällä korjauksella. Samalla 
vältetään kohdan muotoilu tavalla, joka saattaa johtaa palkitsemissääntöjen liialliseen 
hajanaisuuteen EU:ssa.

Tarkistus 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan aa alakohta 
seuraavasti:

”(a a) palkitsemisjärjestelmä on 
sukupuolineutraali: naisille ja miehille 
maksetaan sama palkka samasta tai 
samanarvoisesta työstä.”

Or. en

Tarkistus 209
Fulvio Martusciello

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(b a) Muutetaan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:

(c) laitoksen valvontatehtäväänsä 
hoitava ylin hallintoelin hyväksyy ja 
säännöllisesti arvioi 
palkitsemisjärjestelmän yleiset periaatteet 
ja vastaa sen täytäntöönpanon valvonnasta;

”(c) laitoksen valvontatehtäväänsä 
hoitava ylin hallintoelin suunnittelee 
vapaasti, hyväksyy ja säännöllisesti arvioi 
työntekijöiden ja hallintoelimen jäsenten
palkitsemisjärjestelmän yleiset periaatteet 
ja vastaa sen täytäntöönpanon valvonnasta;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Tarkistus 210
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta 
seuraavasti:

”(c a) Toimivaltaisten viranomaisten 
tulee huolehtia siitä, että laitoksen 
korkeimman palkitsemisen ja kaikkien 
työntekijöiden keskimääräisen vuotuisen 
palkitsemisen välinen suhde ei ole yli 20-
kertainen hallintoelintä lukuun 
ottamatta.”

Or. en

Tarkistus 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan c a alakohta 
seuraavasti:

”(c a) laitoksen korkein palkitseminen ei 
ole yli 30-kertainen verrattuna siihen 
keskimääräiseen palkitsemiseen, jonka 
saavat viisi prosenttia alhaisinta palkkaa 
saavista työntekijöistä.”

Or. en

Tarkistus 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
92 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään 2 kohtaan c b alakohta 
seuraavasti:

”(c b) keskimääräisen 
kokonaispalkitsemisen ja saman laitoksen 
korkeimman kokonaispalkitsemisen 
välistä 1:20-suhdetta noudatetaan.”

Or. en

Tarkistus 213
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – johdantokappale
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

(16) Muutetaan 94 artikla seuraavasti: (16) Poistetaan 94 artikla.

Or. en

Tarkistus 214
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – -a alakohta (uusi) 
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 1 kohta – g alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 94 artiklan g alakohtaan 
iii a alakohta seuraavasti:

”iii a) Asianmukaisia 1 kohdan g i 
alakohdassa ja g ii alakohdassa 
määritettyjä suhdelukuja ei sovelleta 
henkilöstön jäseniin, jotka täyttävät 
jonkun seuraavista edellytyksistä:

– suorittavat ammatillista toimintaa, 
joka ei ole yksinomaista tämän direktiivin 
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ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 
subjektiiviseen soveltamisalaan kuuluville 
laitoksille tehtävässä tai yksikössä, joka 
liittyy laitoksen digitaaliseen aikaan 
siirtymiseen tai digitaalisten yritysten 
kehittämiseen; tai

– työskentelivät jo laitoksen 
ostamassa digitaalisessa yrityksessä ja 
heidän palkitsemisjärjestelmänsä on 
määritetty ennen yritysostoa tai sen 
aikana ja sen ehtona on työskentelyn 
jatkaminen yhtiössä.

Edellistä kohtaa soveltavan laitoksen 
tulee ylläpitää rekisteriä henkilöstön 
jäsenten suorittamasta ammatillisesta 
toiminnasta ja antaa perusteltu selitys 
siitä, miksi yksi edellä määritellyistä 
edellytyksistä on täyttynyt. Rekisterin tulee 
olla toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä saatavissa 
vakavaraisuusvalvontaa varten.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Tarkistus 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 1 kohta – m alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(a a) Muutetaan 1 kohdan a alakohta 
seuraavasti:

m) huomattavan osan, jonka on joka 
tapauksessa oltava vähintään 40 prosenttia 
muuttuvasta palkkiosta, maksamista 
lykätään vähintään 3–5 vuoden ajalle, ja se 
sovitetaan asianmukaisesti kyseisen 
liiketoiminnan luonteeseen, sen riskeihin ja 

”m) huomattavan osan, jonka on joka 
tapauksessa oltava vähintään 40 prosenttia 
muuttuvasta palkkiosta, maksamista 
lykätään vähintään 5–10 vuoden ajalle, ja 
se sovitetaan asianmukaisesti kyseisen 
liiketoiminnan luonteeseen, sen riskeihin ja 
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henkilöstön tehtäviin. henkilöstön tehtäviin.

Lykkäämisjärjestelyssä oikeus muuttuvaan 
palkkioon kertyy portaittain aikaisintaan 
lykkäysajan kulumisen suhteessa. Jos 
muuttuva palkkio on erityisen suuri, 
vähintään 60 prosenttia määrästä on 
lykättävä maksettavaksi myöhemmin. 
Lykkäysajan pituus määritellään 
liiketoimintasyklin, liiketoiminnan 
luonteen, sen riskien ja kyseisen 
henkilöstön jäsenen tehtävien mukaisesti;

Lykkäämisjärjestelyssä oikeus muuttuvaan 
palkkioon kertyy portaittain aikaisintaan 
lykkäysajan kulumisen suhteessa. Jos 
muuttuva palkkio on erityisen suuri, 
vähintään 60 prosenttia määrästä on 
lykättävä maksettavaksi myöhemmin. 
Lykkäysajan pituus määritellään 
liiketoimintasyklin, liiketoiminnan 
luonteen, sen riskien ja kyseisen 
henkilöstön jäsenen tehtävien mukaisesti;

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Fi:PDF)

Tarkistus 216
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdan l ja m alakohdassa sekä o 
alakohdan toisessa alakohdassa esitettyjä 
periaatteita ei sovelleta

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdan l ja m alakohdassa sekä o 
alakohdan toisessa alakohdassa esitettyjä 
periaatteita ei sovelleta 
vakavaraisuusasetuksessa tarkoitettuihin 
pieniin ja rakenteeltaan yksinkertaisiin 
laitoksiin.

Or. de

Tarkistus 217
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdan l ja m alakohdassa sekä o 
alakohdan toisessa alakohdassa esitettyjä 
periaatteita ei sovelleta

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
esitettyjä periaatteita ei sovelleta

Or. en

Tarkistus 218
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdan l ja m alakohdassa sekä o 
alakohdan toisessa alakohdassa esitettyjä 
periaatteita ei sovelleta

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 
1 kohdan g, l ja m alakohdassa sekä o 
alakohdan toisessa alakohdassa esitettyjä 
periaatteita ei sovelleta vähintään

Or. en

Tarkistus 219
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia 
euroa kuluvaa tilikautta edeltävällä 
neljän vuoden jaksolla;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 220
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän vuoden 
jaksolla;

(a) yksittäiseen laitokseen, johon 
saatetaan kohdistaa myös 
varovaisuusperiaatteen mukaista 
konsolidointia tai joka voi kuulua 
pankkiryhmään, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän vuoden 
jaksolla;

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin johdanto-osan 66 mukaisesti erityyppisten laitosten erot olisi otettava 
huomioon suhteuttamalla palkitsemista koskevat tämän direktiivin säännökset kyseisten 
laitosten kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen. Koska ehdotettu kynnysarvo on suhteellisen alhainen verrattuna EU:n 
jäsenvaltioiden tasoihin, tämä tarkistus nostaa kynnysarvoa. Lisäksi tarkistuksessa 
selvennetään sitä, että poikkeusta sovelletaan vain yksittäiseen laitokseen.

Tarkistus 221
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia 
euroa kuluvaa tilikautta edeltävällä 
neljän vuoden jaksolla;

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
arvioitu toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta asianmukaiseksi ja 
oikeasuhteiseksi, jotta se voidaan sulkea 
pois laitoksen toiminnan koon, sisäisen 
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organisaation ja luonteen, toiminta-alan 
ja rakenteen monimutkaisuuden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 222
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän vuoden 
jaksolla;

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään 15 miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän vuoden 
jaksolla;

Or. en

Tarkistus 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia 
euroa kuluvaa tilikautta edeltävällä 
neljän vuoden jaksolla;

(a) laitokseen tai tytäryhtiöön, joka ei 
ole suuri asetuksen (EU) N:o 575/2013 
430 a artiklan 1 ja 2 kohdan määritelmän 
mukaisesti, paitsi jos toimivaltainen 
viranomainen vastustaa poikkeusta;

Or. en

Tarkistus 224
Thomas Mann
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisi miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän vuoden 
jaksolla;

(a) laitokseen, jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään viisitoista miljardia 
euroa kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän
vuoden jaksolla;

Or. de

Tarkistus 225
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) laitokseen, joka kuuluu 
pankkiryhmään ja jonka varojen arvo on 
keskimäärin enintään 15 miljardia euroa 
kuluvaa tilikautta edeltävällä neljän 
vuoden jaksolla;

Or. en

Tarkistus 226
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 

Poistetaan.
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enintään 50 000 euroa ja sen osuus on 
enintään yksi neljäsosa henkilöstön 
jäsenen palkitsemisen vuotuisesta 
kokonaismäärästä.

Or. de

Tarkistus 227
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 
enintään 50 000 euroa ja sen osuus on 
enintään yksi neljäsosa henkilöstön jäsenen 
palkitsemisen vuotuisesta 
kokonaismäärästä.

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 
enintään 50 000 euroa ja sen osuus on 
enintään yksi neljäsosa henkilöstön jäsenen 
palkitsemisen vuotuisesta 
kokonaismäärästä.

Mitään 94 artiklan säännöksiä ei pidä 
soveltaa laitokseen, joka on suuren 
pankkiryhmän tytäryhtiö, joka täyttää 
kaikki 94 artiklaan sisältyvät 
konsolidoidut säännökset ja jonka varojen 
arvo on kuluvan tilikauden kunkin 
vuosineljänneksen aikana ollut 
keskimäärin enintään 15 miljardia euroa.

Or. de

Tarkistus 228
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 
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enintään 50 000 euroa ja sen osuus on 
enintään yksi neljäsosa henkilöstön 
jäsenen palkitsemisen vuotuisesta 
kokonaismäärästä.

arvioitu toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta asianmukaiseksi ja 
oikeasuhteiseksi, jotta se voidaan sulkea 
pois laitoksen toiminnan koon, sisäisen 
organisaation ja luonteen, toiminta-alan 
ja rakenteen monimutkaisuuden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 229
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 
enintään 50 000 euroa ja sen osuus on 
enintään yksi neljäsosa henkilöstön 
jäsenen palkitsemisen vuotuisesta 
kokonaismäärästä.

(b) henkilöstön jäseneen, jonka 
vuotuinen palkitsemisen muuttuva osa on 
enintään 100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 230
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi päättää, että laitoksiin, joiden 
kokonaisvarat ovat alle a alakohdassa 
tarkoitetun kynnysarvon, ei sovelleta 
poikkeusta niiden toiminnan luonteen ja 

Poistetaan.
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laajuuden, sisäisen organisaation tai 
tapauksen mukaan sen ryhmän 
ominaisuuksien vuoksi, johon ne 
kuuluvat.

Or. en

Tarkistus 231
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi päättää, että laitoksiin, joiden 
kokonaisvarat ovat alle a alakohdassa
tarkoitetun kynnysarvon, ei sovelleta 
poikkeusta niiden toiminnan luonteen ja 
laajuuden, sisäisen organisaation tai 
tapauksen mukaan sen ryhmän 
ominaisuuksien vuoksi, johon ne kuuluvat.

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi

(a) madaltaa 3 a alakohdassa
tarkoitettua kynnysarvoa ottaen 
huomioon niiden toiminnan luonteen ja 
laajuuden, sisäisen organisaation tai 
tapauksen mukaan sen ryhmän 
ominaisuuksien vuoksi, johon ne 
kuuluvat;

(b) nostaa 3 a alakohdassa 
tarkoitettua kynnysarvoa enintään 15 
miljardiin euroon ottaen huomioon niiden 
toiminnan luonteen ja laajuuden, sisäisen 
organisaation tai tapauksen mukaan sen 
ryhmän ominaisuuksien vuoksi, johon ne 
kuuluvat.

Or. en
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Tarkistus 232
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, että laitoksiin, joiden 
kokonaisvarat ovat alle a alakohdassa 
tarkoitetun kynnysarvon, ei sovelleta 
poikkeusta niiden toiminnan luonteen ja 
laajuuden, sisäisen organisaation tai 
tapauksen mukaan sen ryhmän 
ominaisuuksien vuoksi, johon ne kuuluvat.

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, että yksittäisiin laitoksiin, joihin 
saatetaan kohdistaa myös 
varovaisuusperiaatteen mukaista 
konsolidointia tai joka voi kuulua 
pankkiryhmään, joiden kokonaisvarat ovat 
alle a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon, 
ei sovelleta poikkeusta niiden toiminnan 
luonteen ja laajuuden, sisäisen 
organisaation tai tapauksen mukaan sen 
ryhmän ominaisuuksien vuoksi, johon ne 
kuuluvat.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus 94 artiklan 3 kohdan – a alakohdan tarkistukseen, jonka mukaan tämän 
artiklan poikkeusta tulee soveltaa yksittäiseen laitokseen, johon voi myös kohdistua 
varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidointi tai joka voi kuulua pankkiryhmään.

Tarkistus 233
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi päättää, että henkilöstön jäseniin, 
joiden vuotuinen palkitsemisen muuttuva 

Poistetaan.
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osa on alle b alakohdassa tarkoitetun 
kynnysarvon ja osuuden, ei sovelleta 
poikkeusta kansallisten markkinoiden 
palkitsemiskäytäntöjen erityispiirteiden tai 
kyseisten henkilöstön jäsenten 
työtehtävien ja toimenkuvan luonteen 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 234
Gabriel Mato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi päättää, että henkilöstön jäseniin, 
joiden vuotuinen palkitsemisen muuttuva 
osa on alle b alakohdassa tarkoitetun
kynnysarvon ja osuuden, ei sovelleta
poikkeusta kansallisten markkinoiden 
palkitsemiskäytäntöjen erityispiirteiden tai
kyseisten henkilöstön jäsenten työtehtävien 
ja toimenkuvan luonteen vuoksi.

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi muuttaa 3 
b alakohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja
ottaen huomioon palkitsemiskäytäntöjen 
erityispiirteet vastaavilla kansallisilla 
markkinoilla sekä kyseisten henkilöstön 
jäsenten työtehtävien ja toimenkuvan 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Kokonaispalkitsemisen kiinteän ja muuttuvan osan välinen enimmäissuhde (94 artiklan 
1 kohdan g alakohta)tulee huomioida poikkeuksen soveltamisen periaatteissa. 
Tulospalkkiokaton mukaan ottaminen poikkeuksen soveltamisalaan on ensiarvoisen tärkeää, 
kun laitoksen koko / riskin ottajan palkitsemisen muuttuvan osan määrä osoittaa, että sillä ei 
ole vaikutusta (liialliseen) riskinottoon, sillä nykyisen lainsäädännön tilan pankkialalle 
aiheuttaman vahingon ja kilpailuhaittojen helpottaminen on hyvin tärkeä askel.

Tarkistus 235
Esther de Lange
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
94 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiot voivat madaltaa 
kolmannessa kohdassa asetettuja 
kynnysarvoja.

Or. en

Tarkistus 236
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
95 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(16 a) Poistetaan 95 artikla.

”95 artikla

Palkitsemiskomitea

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että laitokset, jotka 
ovat merkittäviä kokonsa, sisäisen 
organisaationsa sekä toimintansa 
luonteen, laajuuden ja 
monimuotoisuuden perusteella, 
perustavat palkitsemiskomitean. 
Palkitsemiskomitea on muodostettava 
siten, että se voi pätevästi ja itsenäisesti 
arvioida palkitsemisjärjestelmää ja sitä 
koskevia käytäntöjä sekä riskienhallintaa 
ja pääomien ja maksuvalmiuden hoitoa 
varten luotuja kannustimia.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
huolehdittava siitä, että 
palkitsemiskomitea vastaa palkitsemista 
koskevien päätösten valmistelusta, 
mukaan luettuina ne ylimmän 
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hallintoelimen tekemät päätökset, joilla 
on vaikutuksia kyseisen laitoksen 
riskeihin ja niiden hallintaan. 
Palkitsemiskomitean puheenjohtajan sekä 
jäsenten on oltava sellaisia ylimmän 
hallintoelimen jäseniä, jotka eivät vastaa 
laitoksen päivittäisestä johtamisesta. Jos 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään 
työntekijöiden edustuksesta ylimmässä 
hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on 
kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden 
edustajia. Kyseisiä päätöksiä 
valmistellessaan palkitsemiskomitean on 
otettava huomioon laitoksen 
osakkeenomistajien, sijoittajien ja muiden 
sidosryhmien pitkän aikavälin edut sekä 
yleinen etu.

Or. en

Tarkistus 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
97 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(17) Poistetaan 97 artiklan 1 kohdan b 
alakohta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 238
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
97 artikla – 4 a kohta (uusi)



PE616.798v01-00 138/181 AM\1144242FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(17) Poistetaan 97 artiklan 1 kohdan b 
alakohta.

(17) Muutetaan 97 artiklan 1 kohta
seuraavasti:

(a) Poistetaan b kohta;

(b) Lisätään uusi kohta 4 kohdan 
jälkeen seuraavasti:

”4 a. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
räätälöidä 1 kohdassa tarkoitettujen 
vakavaraisuuden arviointiprosessien 
soveltamismenetelmiä, jotta niissä 
huomioidaan laitokset, joilla on 
samankaltainen riskiprofiili, kuten 
samankaltaiset liiketoimintamallit tai 
riskikeskittymisen maantieteellinen 
sijainti. Tällaiset räätälöidyt menetelmät 
voivat sisältää riskeihin kohdistuvia 
vertailuarvoja ja määrällisiä 
indikaattoreita, ja niissä tulee olla 
mahdollisuus huomioida asianmukaisesti 
kuhunkin laitokseen yksittäisesti 
kohdistuvat erityisriskit.

Mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
käyttävät tämän kohdan mukaisia 
räätälöityjä menetelmiä, tulee niistä 
ilmoittaa EPV:lle. EPV seuraa 
valvontakäytäntöjä ja antaa ohjeet siitä, 
miten määritellä samankaltaisten 
riskiprofiilien arviointitavat tämän 
kohdan soveltamiseksi ja varmistaa 
samankaltaisten laitoskohtaisten 
menetelmien johdonmukaisen ja 
oikeasuhteisen soveltamisen kaikkialla 
unionissa. Ohjeet annetaan asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Selvennyksiin komission ehdotuksesta, jonka mukaisesti SREP- ja pilarin 2 vaatimukset tulee 
rajoittaa mikrovakauden tarkoituksiin, suhtaudutaan myönteisesti. Samalla luvan antaminen 
toimivaltaisille viranomaisille räätälöidä vakavaraisuuden arviointiprosessin 
soveltamismenetelmiä siten, että niissä huomioidaan laitokset, joilla on samankaltainen 
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riskiprofiili, kuten samankaltaiset liiketoimintamallit tai riskikeskittymisen maantieteellinen 
sijainti, on perusteltua 103 artiklan poistamisen tapauksessa.

Tarkistus 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
97 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(17 a) Korvataan 97 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
vakavaraisuuden arvioinnin 
soveltamisalana ovat kaikki tässä 
direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 
575/2013 säädetyt vaatimukset.

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
vakavaraisuuden arvioinnin 
soveltamisalana ovat kaikki tässä 
direktiivissä, mukaan lukien 104 b 
artiklassa, ja asetuksessa (EU) N:o 
575/2013 säädetyt vaatimukset.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Tarkistus 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
97 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(17 b) Korvataan 97 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
vakavaraisuuden arvioinnin 
toteuttamistiheys ja perusteellisuus ja 
sovellettava siinä suhteellisuusperiaatetta 

”4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
päätettävä 1 kohdassa tarkoitetun 
vakavaraisuuden arvioinnin 
toteuttamistiheys ja perusteellisuus ja 
sovellettava siinä suhteellisuusperiaatetta 
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ottamalla huomioon kyseessä olevan 
laitoksen toiminnan suuruus ja merkitys 
koko rahoitusjärjestelmälle sekä toiminnan 
luonne, laajuus ja monimuotoisuus. 
Vakavaraisuuden arviointi on tehtävä 
vähintään vuosittain niiden laitosten osalta, 
jotka kuuluvat 99 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvontatarkkailuohjelman 
soveltamisalaan.

ottamalla huomioon kyseessä olevan 
laitoksen toiminnan suuruus ja merkitys 
koko rahoitusjärjestelmälle sekä toiminnan 
luonne, laajuus ja monimuotoisuus. 
Vakavaraisuuden arviointi on tehtävä 
vähintään vuosittain niiden laitosten osalta, 
jotka kuuluvat 99 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvontatarkkailuohjelman 
soveltamisalaan. Vakavaraisuuden 
arviointi päivitetään enintään kolmen 
vuoden välein asetuksen (EU) N:o 
575/2013 430 a kohdan tarkoittamien 
pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten 
laitosten tapauksessa.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Tarkistus 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
97 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Lisätään 97 a artikla seuraavasti:

”97 a artikla

Pieniin ja rakenteeltaan yksinkertaisiin 
laitoksiin kohdistuva poikkeus

Poiketen 97 artiklasta, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päättää 
asiaankuuluvien laitosten valvonta-
arvioinnin perusteella olla soveltamatta 
97 ja 98 artiklaa, mikäli laitos on pieni ja 
rakenteeltaan yksinkertainen asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 430 a artiklan 
tarkoittamalla tavalla. Valvonta-arviointi 
tarkistetaan kolmen vuoden välein ja 
silloin, kun toimivaltainen viranomainen 
toteaa uusien riskien ilmaantumisen.”



AM\1144242FI.docx 141/181 PE616.798v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Poistetaan 1 kohdan j alakohta. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 1 kohtaan j a alakohta:

”(j a) arviointi ympäristön, yhteiskunnan 
ja hyvän hallintotavan (ESG) tekijöiden ja 
riskien integroinnista laitoksen 
riskinhallintajärjestelmään;”

Or. en

Tarkistus 244
Jonás Fernández

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 1 kohtaan j a alakohta:

”(j a) Laitoksen riskeihin sidoksissa 
olevien ilmastoon liittyvien riskien 
arviointi ja ilmastoon liittyvien riskien 
ottaminen laitoksen 
riskinhallintajärjestelmään sen jälkeen, 
kun on saavutettu yhteinen taksonomia, 
yhtenäinen ja vakaa kehys ilmastoon 
liittyvien riskien ja niiden laitoksille 
aiheuttaman vaikutuksen asianmukaiselle 
mittaamiselle.”

Or. en

Tarkistus 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a. Toimivaltaisten viranomaisten 
tulee seurata varjopankkitoiminnan 
kullekin luottolaitokselle aiheuttamia 
riskejä asetuksen (EU) N:o 575/2013 
4 artiklan 1 kohdan 144 a alakohdan 
(uusi) tarkoittamalla tavalla, ottaen 
huomioon asetuksen (EU) N:o 575/2013 
449 a artiklassa (uusi) annetut tiedot sekä 
tarpeen vaatiessa ryhtyä asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, mukaan lukien 
alhaisempien rajojen asettaminen 
varjopankkitoiminnan luottolaitokselle 
aiheuttamille yksittäisille riskeille 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, tai 
lieventämistoimenpiteisiin mahdollisten 
riskien ratkaisemiseksi tilanteissa, joissa 
varjopankkitoimintaa harjoittavien 
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yhteisöjen ja laitoksen välistä sidosta ei 
voi määritellä.”

Or. en

Tarkistus 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Lisätään 3 b kohta seuraavasti:

”3 b. Toimivaltaiset viranomaiset 
seuraavat luottolaitosten keinotekoisesti 
luoman vipuvaikutuksen käyttöön liittyviä 
riskejä ottaen huomioon asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 443 b artiklassa (uusi) 
annetut tiedot ja ryhtyvät tarpeen 
vaatiessa asianmukaisiin toimenpiteisiin 
niiden rajoittamiseksi.

EPV laatii tekniset sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään 
keinotekoisesti luodun vipuvaikutuksen 
käyttöön liittyvien riskien arviointiin 
tarvittavat seurantavälineet sekä 
toimenpiteet niiden rajoittamiseksi 
tarvittaessa ensimmäisen alakohdan 
tarkoittamalla tavalla.

EPV toimittaa teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
helmikuuta 2020.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

Or. en
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Perustelu

Tyypillisesti sopimusten markkina-arvoon perustuvien taseiden vakiomittaukset voivat 
merkittävästi aliarvioida luottolaitosten vastuumääriä silloin, kun vastuut sisältyvät 
johdannaissopimusten rakenteeseen. Tähän perustuu tarve kehittää seurantavälineitä ja 
sääntelytoimenpiteitä tällaisten mahdollisten aliarviointien korjaamiseksi.

Tarkistus 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) Lisätään 3 c kohta seuraavasti:

”3 c. Toimivaltaisten viranomaisten 
tulee 1 päivään joulukuuta 2021 
mennessä suorittaa jatkuvaa 
monimutkaisesti strukturoitujen 
rahoitustoimien seulontaa ja valvontaa 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 449 
b artiklan (uusi) tarkoittamalla tavalla, 
jotta voidaan tunnistaa rahoitustoimet, 
jotka on strukturoitu tuottamaan 
mahdollisesti merkittäviä verohyötyjä.

Viranomaiset ilmoittavat komissiolle 
kaikki näin tunnistetut rahoitustoimet, 
joihin sisältyy merkittävien verohyötyjen 
riski.”

Or. en

Tarkistus 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.

Edellisestä poiketen asetuksen (EU) N:o 
575/2013 430 a kohdassa tarkoitetuilta 
pieniltä ja rakenteeltaan yksinkertaisilta 
laitoksilta vaaditaan ensimmäisessä 
alakohdassa asetettujen vaatimusten 
soveltamista vain silloin, kun 
toimivaltainen viranomainen antaa 
perustellun lausunnon siitä, että sisäiset 
menetelmät eivät ole riittäviä.”

Or. en

Tarkistus 249
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
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osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta tai 
silloin, kun laitoksen nettokorkotuloissa 
ilmenee ”jyrkkä lasku” korkotason 
yllättävän ja odottamattoman muutoksen 
vuoksi, joka on määritelty jossakin 
korkoihin sovellettavasta kahdesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

Or. en

Tarkistus 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Toimivaltaisten 
viranomaisten entistä tarkempaa 
huomiota on edellytettävä sellaisten 
laitosten osalta, joiden 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu oman pääoman 
taloudellinen arvo pienenee yli 15 
prosenttia niiden ensisijaisesta pääomasta 
(T1) korkojen sellaisen yllättävän ja 
odottamattoman muutoksen vuoksi, joka 
on määritelty jossakin korkoihin 
sovellettavista kuudesta valvonnallisesta 
häiriöskenaariosta.”

Or. en
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Perustelu

Automaattisuus ei ole toivottavaa. Sen sijaan mikäli laitos rikkoo 15 prosentin kynnysarvon, 
tulee laitoksen ja sen toimivaltaisen viranomaisen välillä aloittaa asiasta keskustelu.

Tarkistus 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Sellaisten laitosten osalta, 
joiden 84 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
oman pääoman taloudellinen arvo pienenee 
yli 15 prosenttia ensisijaisesta pääomasta 
(T1) korkojen sellaisen yllättävän ja 
odottamattoman muutoksen vuoksi, joka 
on määritelty jossakin korkoihin 
sovellettavista kuudesta valvonnallisesta 
häiriöskenaariosta, valvontaviranomaisten 
tulee arvioida tällaisesta pienenemisestä 
aiheutuvat riskit.”

Or. en

Perustelu

Baselin pankkivalvontakomitean kehyksessä ei ole automaattista valvontavaikutusta 
standardin ulkoisen testin tulosten perusteella. Standardihäiriö on tarkoitettu vain 
mahdollisten poikkeuksien tunnistamiseen ja tarvittaessa se hälyyttää valvojat kiinnittämään 
tarkempaa huomiota rahoitustoiminnan korkoriskin (IRRBB) analyysiin.

Tarkistus 252
Barbara Kappel
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 20 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

Or. en

Perustelu

Valvontatoimenpiteitä ei pidä toteuttaa automaattisesti, jos toimivaltainen viranomainen 
katsoo, että laitos hallitsee korkoriskiä asianmukaisesti.

Tarkistus 253
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä 
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edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

voidaan edellyttää ainakin sellaisten 
laitosten osalta, joiden 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu oman pääoman 
taloudellinen arvo pienenee yli 15 
prosenttia niiden ensisijaisesta pääomasta 
(T1) korkojen sellaisen yllättävän ja 
odottamattoman muutoksen vuoksi, joka 
on määritelty jossakin korkoihin 
sovellettavista kuudesta valvonnallisesta 
häiriöskenaariosta.”

Or. en

Tarkistus 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä on 
edellytettävä ainakin sellaisten laitosten 
osalta, joiden 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu oman pääoman taloudellinen 
arvo pienenee yli 15 prosenttia niiden 
ensisijaisesta pääomasta (T1) korkojen 
sellaisen yllättävän ja odottamattoman 
muutoksen vuoksi, joka on määritelty 
jossakin korkoihin sovellettavista kuudesta 
valvonnallisesta häiriöskenaariosta.”

”5. Toimivaltaisten viranomaisten 
tekemässä vakavaraisuuden arvioinnissa on 
arvioitava myös sitä, kohdistuuko 
laitokseen kaupankäyntivarastoon 
kuulumattomista toimista syntyviä 
korkoriskejä. Valvontatoimenpiteitä 
voidaan edellyttää ainakin sellaisten 
laitosten osalta, joiden 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu oman pääoman 
taloudellinen arvo pienenee yli 15 
prosenttia niiden ensisijaisesta pääomasta 
(T1) korkojen sellaisen yllättävän ja 
odottamattoman muutoksen vuoksi, joka 
on määritelty jossakin korkoihin 
sovellettavista kuudesta valvonnallisesta 
häiriöskenaariosta.”

Or. en

Perustelu

Baselin komitea on todennut, että rahoitustoiminnan korkoriskiä (IRRBB) ei voida ratkaista 
pilarin 1 kaikille sopivalla saman mallin lähestymistavalla. Sen sijaan korkoriskin valvontaan 
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suositellaan tapauskohtaiseksi ratkaisutavaksi pilarin 2 lähestymistapaa.

Tarkistus 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5a kohta

Komission teksti Tarkistus

”5 a. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määritetään 5 kohdan soveltamiseksi 
seuraavat:

Poistetaan.

(a) kuusi valvonnallista 
häiriöskenaariota, joita sovelletaan joka 
valuutan korkokantoihin;

(b) yhteiset mallintamista ja 
parametreja koskevat oletukset, jotka 
laitosten on otettava huomioon oman 
pääoman taloudellisen arvon laskennassa 
5 kohdan mukaisesti;

(c) se, onko valvontatoimenpiteitä 
edellytettävä myös silloin, kun laitosten 
nettokorkotulo alenee 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla korkojen 
potentiaalisten muutosten vuoksi.

EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 256
Esther de Lange
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 a kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään 5 kohdan 
soveltamiseksi seuraavat:

EPV laatii teknisten sääntelystandardien 
luonnokset kansainvälisten standardien 
mukaisesti, joissa määritetään 5 kohdan 
soveltamiseksi seuraavat:

Or. en

Tarkistus 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 a kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuusi valvonnallista 
häiriöskenaariota, joita sovelletaan joka
valuutan korkokantoihin;

(a) kuusi valvonnallista 
häiriöskenaariota, mukaan lukien kaksi 
rinnakkaista skenaariota, joita sovelletaan 
jokaisen merkittävän valuutan 
korkokantoihin; nämä skenaariot tulisi 
vahvistaa 5 kohdassa tarkoitetulle 
ensisijaisen pääoman 15 prosenttia 
vastaavalle tasolle.

Or. en

Perustelu

Valvonnallisten korkokantojen häiriöskenaarioiden kalibrointi tulee suorittaa varovaisesti 
siten, että se on johdonmukainen jo 15 prosenttiin asetetun standardin ulkoisen testin 
kynnysarvon kanssa.

Tarkistus 258
Esther de Lange
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteiset mallintamista ja 
parametreja koskevat oletukset, jotka 
laitosten on otettava huomioon oman 
pääoman taloudellisen arvon laskennassa 5 
kohdan mukaisesti;

(b) yhteiset mallintamista ja 
parametreja koskevat oletukset, mukaan 
lukien käyttäytymistä koskevat oletukset, 
jotka laitosten on otettava huomioon oman 
pääoman taloudellisen arvon laskennassa 5 
kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se, onko valvontatoimenpiteitä 
edellytettävä myös silloin, kun laitosten 
nettokorkotulo alenee 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla korkojen 
potentiaalisten muutosten vuoksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katettava riski on tappioriski, ei luonnollinen tuoton vaihtelun riski.

Tarkistus 260
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 5 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se, onko valvontatoimenpiteitä 
edellytettävä myös silloin, kun laitosten 
nettokorkotulo alenee 84 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla korkojen 
potentiaalisten muutosten vuoksi.

(c) yhteiset mallintamista ja 
parametreja koskevat oletukset, mukaan 
lukien käyttäytymistä koskevat oletukset, 
jotka laitosten on otettava huomioon
nettokorkotulon laskennassa ja 
määritettävä mikä on ”jyrkkä lasku” 5 
kohdan soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 7 a kohta (uusi) ja 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 7 a ja 7 b kohta 
seuraavasti:

”7 a. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 448 
a artiklan mukaisesti sekä j a kohdan 
soveltamiseksi EPV:n tulee 1 päivään 
kesäkuuta 2020 mennessä antaa ohjeet 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
mukaisesti vakavaraisuuden 
arviointiprosessien tarkentamiseksi ESG-
tekijöiden ja -riskien integroinnista, 
mukaan lukien säännösten muutokseen 
liittyvät arvonvähennyksen riskit. 
Arviointiprosessin tulee sisältää 
tarvittaessa erityisiä laadullisia ja 
määrällisiä perusteita ja mittareita, joilla 
voidaan arvioida onko laitosten yleinen 
liiketoiminnan strategia ja 
investointipolitiikka mukautettu Pariisin 
tavoitteisiin ja Euroopan unioniin 
liittyviin ESG-tavoitteisiin.

7 b. Ottaen huomioon 7 a kohdassa 
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tarkoitettujen ohjeiden soveltamisesta 
saadut kokemukset, EPV laatii 
luonnoksen teknisistä 
sääntelystandardeista kestävyysriskien ja -
tekijöiden tunnistamiseen ja mittaamiseen 
tarvittavan menetelmästandardin 
kehittämiseksi selvästi todetuista riskeistä 
riippuvaisen pääoman riittävyyden 
puitteissa. EPV toimittaa teknisten 
sääntelystandardien luonnoksen 
komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2022 
mennessä. Siirretään komissiolle valta 
antaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 262
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 7 a kohta seuraavasti:

”7 a. Tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 säännösten 
oikeasuhteinen soveltaminen edellyttää, 
että toimivaltaiset viranomaiset kuvaavat 
vakavaraisuuden arviointiprosessien 
yhteydessä yksityiskohtaisesti, miten ne 
ottavat huomioon laitoksen 
liiketoiminnan koon ja laajuuden sekä 
laitoksen liiketoimintamallin 
monimutkaisuudesta aiheutuvan riskin.”

Or. en

Perustelu

Tällä lisäyksellä korostetaan suhteellisuusperiaatteen merkitystä vakavaraisuuden 
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arviointiprosessin yhteydessä.

Tarkistus 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
98 artikla – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) Lisätään 7 c kohta seuraavasti:

”7 c. 3 c kohdan (uusi) soveltamiseksi 
EPV:n tulee 1 päivään kesäkuuta 2021 
mennessä antaa ohjeet asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti 
sellaisten laadullisten ja määrällisten 
perusteiden ja mittareiden 
määrittelemiseksi, joilla voidaan yksilöidä 
rahoitustoimet, jotka on strukturoitu 
tuottamaan mahdollisesti merkittäviä 
verohyötyjä.

Ottaen huomioon 1 alakohdassa 
tarkoitettujen ohjeiden soveltamisesta 
saadut kokemukset, EPV laatii 
luonnoksen teknisistä 
sääntelystandardeista 
menetelmästandardin kehittämiseksi, jolla 
voidaan yksilöidä rahoitustoimet, jotka on 
strukturoitu tuottamaan mahdollisesti 
merkittäviä verohyötyjä.

EPV toimittaa teknisten 
sääntelystandardien luonnoksen 
komissiolle 1 päivään heinäkuuta 2022 
mennessä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
2 alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

Or. en
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Tarkistus 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
99 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Poistetaan 99 artiklan 2 kohdan b 
alakohta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
102 artikla – 1 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(19 a) Korvataan 102 artiklan a alakohta 
seuraavasti:

(a) laitos ei täytä tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia;

”(a) laitos ei täytä tämän direktiivin, 
mukaan lukien 104 artiklan b kohdan, tai 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Tarkistus 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2013/36/EU
102 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

(19 b) Korvataan 102 artiklan b alakohta 
seuraavasti:

(b) toimivaltaisilla viranomaisilla on 
näyttöä siitä, että laitos ei todennäköisesti 
tule täyttämään tämän direktiivin tai 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia 
seuraavien 12 kuukauden aikana.

”(b) toimivaltaisilla viranomaisilla on 
näyttöä siitä, että laitos ei todennäköisesti 
tule täyttämään tämän direktiivin, mukaan 
lukien 104 artiklan b alakohdan, tai 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia 
seuraavien 12 kuukauden aikana.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Tarkistus 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

(20) Poistetaan 103 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

(20) Poistetaan 103 artikla. Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

103 artiklaa ei poisteta, sillä se mahdollistaa oikeasuhteisuustoimenpiteiden soveltamisen.

Tarkistus 269
Neena Gill

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

(20) Poistetaan 103 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 270
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

(20) Poistetaan 103 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

”1. Sovellettaessa 97 artiklaa, 98 
artiklan 4 kohtaa, 101 artiklan 4 kohtaa ja 
102 artiklaa sekä asetusta (EU) N:o 
575/2013 toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava ainakin valtuudet

”1. Sovellettaessa 92 artiklan 
2 kohdan b alakohtaa, 97 artiklaa, 98 
artiklan 4 kohtaa, 101 artiklan 4 kohtaa ja 
102 artiklaa sekä asetusta (EU) N:o 
575/2013 toimivaltaisilla viranomaisilla on 
oltava ainakin valtuudet

Or. en

Tarkistus 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vaatia laitoksia pitämään omia 
lisävaroja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 
säädettyjen vaatimusten lisäksi 104 a 
artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti;

(a) vaatia laitoksia pitämään omia 
lisävaroja asetuksessa (EU) N:o 575/2013 
säädettyjen vaatimusten lisäksi 104 a 
artiklassa ja 104 b artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vaatia laitoksia esittämään 
suunnitelma tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 mukaisten 
valvontavaatimusten noudattamiseksi ja 
asettamaan määräaika sen 

(c) vaatia laitoksia esittämään 
suunnitelma tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 mukaisten 
valvontavaatimusten noudattamiseksi ja 
asettamaan enintään yhden vuoden 
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täytäntöönpanolle, mukaan lukien 
parannukset suunnitelmaan sen 
soveltamisalan ja aikataulun osalta;

pituinen määräaika sen täytäntöönpanolle, 
mukaan lukien parannukset suunnitelmaan 
sen soveltamisalan ja aikataulun osalta; 

Or. en

Tarkistus 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia laitoksia soveltamaan 
erityistä politiikkaa riskeiltä 
suojautumiseksi tai erityistä varojen 
käsittelyä omien varojen vaatimusten 
osalta;

(d) vaatia laitoksia soveltamaan 
erityistä politiikkaa riskeiltä 
suojautumiseksi tai erityistä varojen 
käsittelyä tai taseen ulkopuolisia eriä
omien varojen vaatimusten osalta tai
mikäli sovellettava kirjanpitokehys sallii 
politiikkojen joustavan valinnan tai vaatii 
subjektiivisia arviointeja, ja laitoksen 
valitsema täytäntöönpano ei ole 
asianmukainen tai riittävän varovainen 
valvonnan kannalta, vaatia laitoksia 
soveltamaan erityisiä määräyksiä, 
vähennyksiä tai suodattamia vain omien 
varojen laskentaan;

Or. en

Tarkistus 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) vaatia laitoksia rajoittamaan 
palkitsemisen muuttuvan osan määrä 
tietyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, 
jos määrä on ristiriidassa terveen 
pääomapohjan säilyttämisen kanssa;

(g) vaatia laitoksia rajoittamaan 
palkitsemisen muuttuvan osan määrä 
tietyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, 
jos määrä on ristiriidassa terveen 
pääomapohjan säilyttämisen kanssa; ja 
vaatia luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä noudattamaan 
EPV:n antamia ohjeita 
sukupuolineutraalista 
palkitsemispolitiikasta.

Or. en

Tarkistus 276
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) vaatia antamaan lisätietoja vain 
tapauskohtaisesti.

(l) vaatia antamaan lisätietoja 
laitoksilta, jotka ovat alttiita 
samankaltaisille riskeille, jolloin 
toimivaltaiset viranomaiset voivat soveltaa 
ensimmäisessä alakohdassa määrättyjä 
valtuuksia, a ja k kohtaa lukuun 
ottamatta, tällaisiin laitoksiin 
samankaltaisella tai samalla tavalla kun 
silloin, kun jäsenvaltiot ovat antaneet 
toimivaltaiselle viranomaiselle lailliset 
valtuudet tätä varten.

Or. en

Tarkistus 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) vaatia antamaan lisätietoja vain 
tapauskohtaisesti.

(l) vaatia antamaan lisätietoja;

Or. en

Tarkistus 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 1 kohdan j alakohtaa 
toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa
lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa 
raportointia koskevia vaatimuksia 
laitoksille vain, jos ilmoitettavat tiedot 
eivät ole päällekkäisiä muiden tietojen 
kanssa ja jokin seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

Sovellettaessa 1 kohdan j alakohtaa 
toimivaltaiset viranomaiset asettavat
lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa 
raportointia koskevia vaatimuksia 
laitoksille vähintään silloin, jos jokin 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lisätietoja tarvitaan 99 artiklan 
mukaisen, laitoksen 
valvontatarkkailuohjelman ajan.

(c) lisätietoja tarvitaan 99 artiklan 
mukaisen, laitoksen 
valvontatarkkailuohjelman ajan tai 
97 artiklan tarkoittaman vakavaraisuuden 
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valvontaprosessin soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitoksilta mahdollisesti edellytettyjen 
tietojen katsotaan olevan päällekkäisiä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla, jos samat tai olennaisilta osin 
samat tiedot ovat jo toimivaltaisen 
viranomaisen saatavilla tai toimivaltainen 
viranomainen voi tuottaa ne tai saada ne 
muilla keinoilla kuin vaatimalla laitosta
ilmoittamaan ne. Jos tiedot ovat 
toimivaltaisen viranomaisen saatavilla eri 
muodossa tai tarkkuustasolla kuin 
ilmoitettavat lisätiedot, toimivaltainen 
viranomainen ei saa vaatia näitä 
lisätietoja, jos eri muoto tai tarkkuustaso 
ei estä sitä tuottamasta olennaisilta osin 
vastaavia tietoja.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 281
Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
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alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus ainoastaan silloin, kun ne 
toteavat 97 ja 101 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastelujen perusteella 
yksittäisen laitoksen osalta jonkin 
seuraavista tilanteista:

alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus ainoastaan niissä 
olosuhteissa, kun ne toteavat 97 ja 101 
artiklan mukaisesti suoritettujen 
tarkastelujen perusteella yksittäisen 
laitoksen osalta jonkin seuraavista 
tilanteista:

Or. en

Tarkistus 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus ainoastaan silloin, kun ne 
toteavat 97 ja 101 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastelujen perusteella 
yksittäisen laitoksen osalta jonkin 
seuraavista tilanteista:

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus vähintään silloin, kun ne 
toteavat 97 ja 101 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastelujen perusteella 
yksittäisen laitoksen osalta jonkin 
seuraavista tilanteista:

Or. en

Tarkistus 283
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus ainoastaan silloin, kun ne 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus silloin, kun ne toteavat 97 ja 
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toteavat 97 ja 101 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastelujen perusteella 
yksittäisen laitoksen osalta jonkin 
seuraavista tilanteista:

101 artiklan mukaisesti suoritettujen 
tarkastelujen perusteella yksittäisen 
laitoksen osalta jonkin seuraavista 
tilanteista:

Or. en

Tarkistus 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus ainoastaan silloin, kun ne 
toteavat 97 ja 101 artiklan mukaisesti 
suoritettujen tarkastelujen perusteella 
yksittäisen laitoksen osalta jonkin 
seuraavista tilanteista:

Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus silloin, kun ne toteavat 97 ja 
101 artiklan mukaisesti suoritettujen 
tarkastelujen perusteella yksittäisen 
laitoksen osalta jonkin seuraavista 
tilanteista:

Or. en

Tarkistus 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) laitos on niin suuri tai 
rakenteeltaan monimutkainen, että sen 
kaatuminen aiheuttaisi jäsenvaltion tai 
sen osien taloudessa merkittävän häiriön;

Or. en
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Tarkistus 286
Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitos ei täytä tämän direktiivin 73 
ja 74 artiklassa tai asetuksen (EU) N:o 
575/2013 393 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia, ja pelkkä muiden 
hallinnollisten toimenpiteiden 
soveltaminen ei todennäköisesti paranna
riittävästi järjestelyjä, prosesseja, 
mekanismeja ja strategioita kohtuullisen 
ajan kuluessa;

(b) laitos ei täytä tämän direktiivin 73 
ja 74 artiklassa tai asetuksen (EU) N:o 
575/2013 393 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia, ja pelkkä muiden 
hallinnollisten toimenpiteiden 
soveltaminen ei ehkä ole riittävä
parantamaan riittävästi järjestelyjä, 
prosesseja, mekanismeja ja strategioita 
kohtuullisen ajan kuluessa;

Or. en

Tarkistus 287
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laitos ei täytä tämän direktiivin 73 
ja 74 artiklassa tai asetuksen (EU) N:o 
575/2013 393 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia, ja pelkkä muiden 
hallinnollisten toimenpiteiden 
soveltaminen ei todennäköisesti paranna 
riittävästi järjestelyjä, prosesseja, 
mekanismeja ja strategioita kohtuullisen 
ajan kuluessa;

(b) laitos ei täytä tämän direktiivin 73 
ja 74 artiklassa tai asetuksen (EU) N:o 
575/2013 393 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia, eikä ole todennäköistä, että 
muiden hallinnollisten toimenpiteiden 
soveltaminen olisi riittävää näiden 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamiseksi kohtuullisen ajan 
kuluessa;

Or. en
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Tarkistus 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua omien varojen 
lisävaatimusta kattamaan 
makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua omien varojen 
lisävaatimusta kattamaan 
makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 290
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
asettaa 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua omien varojen 
lisävaatimusta kattamaan 
makrovakausriskiä tai järjestelmäriskiä.

Toimivaltaiset viranomaiset asettavat 104 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun omien varojen lisävaatimuksen
kattamaan epälikvidien rahavarojen 
vastuun aiheuttaman järjestelmäriskin.

Or. en

Tarkistus 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 
katsotaan, ettei riskejä tai riskitekijöitä ole 
lainkaan tai riittävästi katettu asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja seitsemännessä 
osassa säädetyillä omien varojen 
vaatimuksilla vain, jos sellaisen pääoman 
määrä, tyyppi ja jakautuminen, jota 
toimivaltainen viranomainen pitää 
riittävänä suoritettuaan vakavaraisuuden 
arvioinnin laitosten 73 artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
toteuttaman arvioinnin perusteella, ovat 
suuremmat kuin asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädetyt laitoksen omien varojen 
vaatimukset.

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 
katsotaan, ettei riskejä tai riskitekijöitä ole 
lainkaan tai riittävästi katettu asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja seitsemännessä 
osassa säädetyillä omien varojen 
vaatimuksilla, jos sellaisen pääoman 
määrä, tyyppi ja jakautuminen, jota 
toimivaltainen viranomainen pitää 
riittävänä suoritettuaan vakavaraisuuden
arvioinnin laitosten 73 artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
toteuttaman arvioinnin perusteella, ovat 
suuremmat kuin asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädetyt laitoksen omien varojen 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 
katsotaan, ettei riskejä tai riskitekijöitä ole 
lainkaan tai riittävästi katettu asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja seitsemännessä 
osassa säädetyillä omien varojen 
vaatimuksilla vain, jos sellaisen pääoman 
määrä, tyyppi ja jakautuminen, jota 
toimivaltainen viranomainen pitää 
riittävänä suoritettuaan vakavaraisuuden 
arvioinnin laitosten 73 artiklan 
ensimmäisen kohdan mukaisesti 
toteuttaman arvioinnin perusteella, ovat 
suuremmat kuin asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädetyt laitoksen omien varojen 
vaatimukset.

Sovellettaessa 1 kohdan a alakohtaa 
katsotaan, ettei riskejä tai riskitekijöitä ole 
lainkaan katettu asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädetyillä omien varojen vaatimuksilla 
vain, jos sellaisen pääoman määrä, tyyppi 
ja jakautuminen, jota toimivaltainen 
viranomainen pitää riittävänä suoritettuaan 
vakavaraisuuden arvioinnin laitosten 73 
artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 
toteuttaman arvioinnin perusteella, ovat
suuremmat kuin asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädetyt laitoksen omien varojen 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Viidennen vakavaraisuusdirektiivin uudelleentarkastelua koskevan ehdotuksen 104 a artiklan 
1 kohdassa esitetään pilarin 2 perustelevia selvennyksiä yrityskohtaisen tilanteen 
soveltamislaajuudesta. Soveltamisala on edelleen laaja, mutta tiettyihin yksiselitteisiin 
ulkopuolelle jääviin tapauksiin suhtaudutaan myönteisesti. Erityisesti sitä ei voida käyttää 
tason 1 tekstissä hyväksyttyjen politiikan valintojen kääntämiseen päinvastaisiksi. Nykyisessä 
muodossaan 104 a artikla antaa sääntelyviranomaiselle mahdollisuuden käyttää pilaria 2 
siirtymäkauden tai siirtymäjärjestelyjen ohittamiseen, sekä myös pilarin 1 poikkeuksiin ja 
0 prosentin riskipainotettuihin vastuueriin pilarin 1 kehyksessä.

Tarkistus 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, 
jotka on nimenomaisesti jätetty asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädettyjen omien 
varojen vaatimusten ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 294
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, 
jotka on nimenomaisesti jätetty asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja seitsemännessä 
osassa säädettyjen omien varojen 
vaatimusten ulkopuolelle.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi 
toimivaltaiset viranomaiset voivat katsoa, 
että riskejä tai riskitekijöitä ei ole katettu 
asetuksella (EU) N:o 575/2013, jos ne on 
yksiselitteisesti jätetty tämän asetuksen 
kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädettyjen omien 
varojen vaatimusten ulkopuolelle tai eivät 
sisälly niihin.

Riskit tai riskitekijät, joista katsotaan, 
ettei niitä ole katettu asianmukaisesti tällä 
asetuksella, voivat sisältää riskejä ja 
riskikomponentteja, jotka on 
mahdollisesti aliarvioitu, vaikka ne 
täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 
kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädetyt 
sovellettavat vaatimukset.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
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riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, joita 
ei ole lainkaan tai asianmukaisesti katettu
asetuksen (EU) N:o 575/2013 
kolmannessa, neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädetyillä omien 
varojen vaatimuksilla.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus selventää 104 a artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jolla täsmennetään, mistä 
riskeistä ja riskikomponenteista katsotaan, ettei asetus (EU) N:o 575/2013 kata niitä lainkaan 
tai riittävästi.

Tarkistus 295
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, 
jotka on nimenomaisesti jätetty asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja seitsemännessä 
osassa säädettyjen omien varojen 
vaatimusten ulkopuolelle.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset rahoitusriskit tai 
riskitekijät, joita ei ole lainkaan tai 
asianmukaisesti katettu asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä, kuudennessa ja 
seitsemännessä osassa säädetyillä omien 
varojen vaatimuksilla. Riskejä tai 
riskitekijöitä ei katsota asianmukaisesti 
katetuiksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 
omien varojen vaatimuksella silloin, kun 
tällaiset riskit syntyvät monimutkaisten ja 
erittäin epälikvidien rahavarojen 
aiheuttamista suurista riskeistä, jotka on 
todennäköisesti aliarvioitu niiden 
arvioinnin vaikeudesta ja sisäisten 
mallien käytöstä johtuen, myös silloin, 
kun ne täyttävät asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
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viidennessä, kuudennessa ja 
seitsemännessä osassa säädetyt 
sovellettavat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Monimutkaiset ja epälikvidit rahoitusinstrumentit voidaan hinnoitella ainoastaan käyttämällä 
monimutkaisia sisäisiä malleja ja niitä on vaikea arvioida ja likvidoida, erityisesti 
markkinoiden stressitilanteissa. Ne aiheuttavat vakavan riskin rahoitusvakaudelle ja siksi 
tarvitaan säänneltyä lisäpääomaa asianmukaisten puskureiden varmistamiseksi.

Tarkistus 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, 
jotka on nimenomaisesti jätetty asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädettyjen omien 
varojen vaatimusten ulkopuolelle.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta.

Or. en

Perustelu

Viidennen vakavaraisuusdirektiivin uudelleentarkastelua koskevan ehdotuksen 104 a artiklan 
1 kohdassa esitetään pilarin 2 perustelevia selvennyksiä yrityskohtaisen tilanteen 
soveltamislaajuudesta. Soveltamisala on edelleen laaja, mutta tiettyihin yksiselitteisiin 
ulkopuolelle jääviin tapauksiin suhtaudutaan myönteisesti. Erityisesti sitä ei voida käyttää 
tason 1 teksteissä hyväksyttyjen politiikan valintojen kääntämiseen päinvastaisiksi. 
Nykyisessä muodossaan 104 a artikla antaa sääntelyviranomaiselle mahdollisuuden käyttää 
pilaria 2 siirtymäkauden tai siirtymäjärjestelyjen ohittamiseen, sekä myös pilarin 1 
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poikkeuksiin ja 0 prosentin riskipainotettuihin vastuueriin pilarin 1 kehyksessä.

Tarkistus 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, 
jotka on nimenomaisesti jätetty asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 kolmannessa, 
neljännessä, viidennessä ja 
seitsemännessä osassa säädettyjen omien 
varojen vaatimusten ulkopuolelle.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 
kaikki olennaiset tappioriskit tai 
tappioriskitekijät, joihin ei sovelleta 
erityistä omien varojen vaatimusta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus antaa valvojalle valtuudet ohittaa lainsäädäntövallan säädöshierarkian 
vastaisesti asettamalla pääomavaatimukset riskeille, jotka lainsäädäntövalta on 
yksiselitteisesti jättänyt vaatimuksen ulkopuolelle tason 1 lainsäädännössä. Tämän johdosta 
ehdotusta tulisi tarkistaa poistamalla valvojilta mahdollisuus käsitellä riskejä yksiselitteisesti 
pilarin 1 ulkopuolelle jätettyinä.

Tarkistus 298
Roberto Gualtieri

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa 
riittävänä pidetyn pääoman on katettava 



PE616.798v01-00 174/181 AM\1144242FI.docx

FI

kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä voi olla riskitekijät, jotka 
on nimenomaisesti jätetty asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädettyjen omien varojen vaatimusten 
ulkopuolelle.

kaikki olennaiset riskit tai riskitekijät, 
joihin ei sovelleta erityistä omien varojen 
vaatimusta. Niillä on riskitekijät, jotka on 
nimenomaisesti jätetty asetuksen (EU) N:o 
575/2013 kolmannessa, neljännessä, 
viidennessä ja seitsemännessä osassa 
säädettyjen omien varojen vaatimusten 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
positioista johtuvaa korkoriskiä voidaan 
pitää olennaisena vain, jos oman pääoman 
taloudellinen arvo laskee yli 15 prosenttia 
laitoksen ensisijaisesta pääomasta (T1) 
jonkin 98 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
sellaisen kuuden valvonnallisen 
häiriöskenaarion johdosta, joita sovelletaan 
korkoihin tai jotka muussa tapauksessa 
ovat EPV:n määrittelemiä 98 artiklan 5 
kohdan c alakohdan mukaisesti.

Jos oman pääoman taloudellinen arvo 
laskee yli 15 prosenttia laitoksen 
ensisijaisesta pääomasta (T1) jonkin 98 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun sellaisen 
kuuden valvonnallisen häiriöskenaarion 
johdosta, joita sovelletaan korkoihin tai 
jotka muussa tapauksessa ovat EPV:n 
määrittelemiä 98 artiklan 5 kohdan c 
alakohdan mukaisesti, toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, johtaako 
kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
positioista johtuva korkoriski tappioriskiin 
ja tuleeko sitä näin ollen pitää 
olennaisena.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus antaa valvojalle valtuudet ohittaa lainsäädäntövallan säädöshierarkian 
vastaisesti asettamalla pääomavaatimukset riskeille, jotka lainsäädäntövalta on 
yksiselitteisesti jättänyt vaatimuksen ulkopuolelle tason 1 lainsäädännössä. Tämän johdosta 
ehdotusta tulisi tarkistaa poistamalla valvojilta mahdollisuus käsitellä riskejä yksiselitteisesti 
pilarin 1 ulkopuolelle jätettyinä.
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Tarkistus 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
positioista johtuvaa korkoriskiä voidaan 
pitää olennaisena vain, jos oman pääoman 
taloudellinen arvo laskee yli 15 prosenttia 
laitoksen ensisijaisesta pääomasta (T1) 
jonkin 98 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
sellaisen kuuden valvonnallisen 
häiriöskenaarion johdosta, joita sovelletaan 
korkoihin tai jotka muussa tapauksessa 
ovat EPV:n määrittelemiä 98 artiklan 5 
kohdan c alakohdan mukaisesti.

Kaupankäyntivaraston ulkopuolisista 
positioista johtuvaa korkoriskiä voidaan 
pitää olennaisena erityisesti, jos oman 
pääoman taloudellinen arvo laskee yli 15 
prosenttia laitoksen ensisijaisesta 
pääomasta (T1) jonkin 98 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun sellaisen kuuden 
valvonnallisen häiriöskenaarion johdosta, 
joita sovelletaan korkoihin tai jotka muussa 
tapauksessa ovat EPV:n määrittelemiä 98 
artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laitoksen on täytettävä 104 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu omien 
varojen lisävaatimus omien varojen 
instrumenteilla seuraavien edellytysten 
mukaisesti:

Toimivaltainen viranomainen vaatii 
laitosta täyttämään 104 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus omien varojen instrumenteilla 
seuraavien edellytysten mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Toimivaltainen viranomainen voi 
vaatia laitosta täyttämään 104 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettu omien 
varojen lisävaatimus ydinpääomalla (CET 
1).

Or. en

Tarkistus 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Omia varoja, koita käytetään 104 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetun omien 
varojen lisävaatimuksen täyttämiseen, ei 
saa käyttää täyttämään asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa säädettyjä omien varojen 
vaatimuksia eikä tämän direktiivin 128 
artiklan 6 kohdassa määriteltyä 
yhteenlaskettua puskurivaatimusta.

Omia varoja, joita käytetään 104 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitetun omien 
varojen lisävaatimuksen täyttämiseen, ei 
saa käyttää täyttämään asetuksen (EU) N:o 
575/2013 92 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d
alakohdassa säädettyjä omien varojen 
vaatimuksia eikä tämän direktiivin 128 
artiklan 6 kohdassa määriteltyä 
yhteenlaskettua puskurivaatimusta.

Or. en

Tarkistus 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
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Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa 
säädetään, omia varoja, joita käytetään 
täyttämään 104 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettu omien varojen 
lisävaatimus, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat asettaneet 
vähentämään riskejä tai riskitekijöitä, 
joita ei ole riittävästi katettu asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 92 artiklan 1 kohdan 
d alakohdalla, voidaan käyttää 
täyttämään tämän direktiivin 128 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu yhteenlaskettu 
puskurivaatimus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava kullekin laitokselle 
asianmukaisesti ja kirjallisesti päätös 
asettaa omien varojen lisävaatimus 104 
artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla
ainakin antamalla selkeä selvitys 1–4 
kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevasta 
täysimääräisestä arvioinnista. Tähän 
sisältyvät 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa erityiset 
perustelut siitä, miksi pääomaa koskevan 
ohjeistuksen täytäntöönpanon ei enää 
katsota riittävän.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava kullekin laitokselle 
asianmukaisesti ja kirjallisesti päätös 
asettaa omien varojen lisävaatimus 104 
artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

Or. en
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Tarkistus 306
Barbara Kappel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään, kuinka 2 kohdassa 
tarkoitetut riskit ja riskitekijät on 
mitattava.

Poistetaan.

EPV:n on varmistettava, että teknisten 
sääntelystandardien luonnokset ovat 
oikeasuhteisia ottaen huomioon

(a) laitoksille ja toimivaltaisille 
viranomaisille aiheutuva 
täytäntöönpanorasitus; ja

(b) se mahdollisuus, että yleisesti 
korkeammat pääomavaatimukset, joita 
sovelletaan, kun laitokset eivät käytä 
sisäisiä malleja, voivat oikeuttaa alempien 
pääomavaatimusten käyttöönoton, kun 
riskejä ja riskitekijöitä arvioidaan 2 
kohdan mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään, kuinka 2 kohdassa 
tarkoitetut riskit ja riskitekijät on 
mitattava.

Poistetaan.

EPV:n on varmistettava, että teknisten 
sääntelystandardien luonnokset ovat 
oikeasuhteisia ottaen huomioon

(a) laitoksille ja toimivaltaisille 
viranomaisille aiheutuva 
täytäntöönpanorasitus; ja

(b) se mahdollisuus, että yleisesti 
korkeammat pääomavaatimukset, joita 
sovelletaan, kun laitokset eivät käytä 
sisäisiä malleja, voivat oikeuttaa alempien 
pääomavaatimusten käyttöönoton, kun 
riskejä ja riskitekijöitä arvioidaan 2 
kohdan mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään, kuinka 2 kohdassa 
tarkoitetut riskit ja riskitekijät on 
mitattava.

Poistetaan.

EPV:n on varmistettava, että teknisten 
sääntelystandardien luonnokset ovat 
oikeasuhteisia ottaen huomioon

(a) laitoksille ja toimivaltaisille 
viranomaisille aiheutuva 
täytäntöönpanorasitus; ja

(b) se mahdollisuus, että yleisesti 
korkeammat pääomavaatimukset, joita 
sovelletaan, kun laitokset eivät käytä 
sisäisiä malleja, voivat oikeuttaa alempien 
pääomavaatimusten käyttöönoton, kun 
riskejä ja riskitekijöitä arvioidaan 2 
kohdan mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 309
Marco Valli

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2013/36/EU
104 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EPV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
täsmennetään, kuinka 2 kohdassa 

Poistetaan.
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tarkoitetut riskit ja riskitekijät on 
mitattava.

EPV:n on varmistettava, että teknisten 
sääntelystandardien luonnokset ovat 
oikeasuhteisia ottaen huomioon

(a) laitoksille ja toimivaltaisille 
viranomaisille aiheutuva 
täytäntöönpanorasitus; ja

(b) se mahdollisuus, että yleisesti 
korkeammat pääomavaatimukset, joita 
sovelletaan, kun laitokset eivät käytä 
sisäisiä malleja, voivat oikeuttaa alempien 
pääomavaatimusten käyttöönoton, kun 
riskejä ja riskitekijöitä arvioidaan 2 
kohdan mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [yhden vuoden 
kuluttua voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 6 
kohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en
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