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TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Nykyiset asetuksen (EU) N:o 

575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU 

mukaiset vakavaraisuusjärjestelmät 

perustuvat suurelta osin Baselin 

pankkivalvontakomitean suuria 

pankkiryhmiä varten laatimiin peräkkäin 

julkaistuihin kansainvälisiin 

sääntelystandardeihin, ja niillä puututaan 

vain osittain sijoituspalveluyritysten 

erilaisiin toimintoihin liittyviin 

erityisriskeihin. Sijoituspalveluyrityksille 

ominaisiin erityisiin heikkouksiin ja 

riskeihin olisi sen vuoksi puututtava 

asianmukaisilla ja oikeasuhteisilla unionin 

tason vakavaraisuusjärjestelyillä. 

(2) Nykyiset asetuksen (EU) N:o 

575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU 

mukaiset vakavaraisuusjärjestelmät 

perustuvat suurelta osin Baselin 

pankkivalvontakomitean suuria 

pankkiryhmiä varten laatimiin peräkkäin 

julkaistuihin kansainvälisiin 

sääntelystandardeihin, ja niillä puututaan 

vain osittain sijoituspalveluyritysten 

erilaisiin toimintoihin liittyviin 

erityisriskeihin. Sijoituspalveluyrityksille 

ominaisiin erityisiin heikkouksiin ja 

riskeihin olisi sen vuoksi puututtava 

tehokkailla, asianmukaisilla ja 

oikeasuhteisilla unionin tason 

vakavaraisuusjärjestelyillä, joilla autetaan 

luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset 

koko unionissa, varmistetaan tehokas 

vakavaraisuusvalvonta, hillitään 

säännösten noudattamisesta aiheutuvia 

kustannuksia ja varmistetaan riittävä 

pääoma useimpien sijoituspalveluyritysten 

riskejä ajatellen. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Vankalla vakavaraisuusvalvonnalla 

olisi varmistettava, että 

sijoituspalveluyrityksiä hoidetaan hallitusti 

ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 

(3) Vankalla vakavaraisuusvalvonnalla 

olisi varmistettava, että 

sijoituspalveluyrityksiä hoidetaan hallitusti 

ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 
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Vakavaraisuusjärjestelyissä olisi otettava 

huomioon sijoituspalveluyritysten ja niiden 

asiakkaiden mahdollisuudet ryhtyä 

liialliseen riskinottoon ja 

sijoituspalveluyritysten ottamien ja niiden 

aiheuttamien riskien eri asteet. Tällaisella 

vakavaraisuusvalvonnalla olisi myös 

pyrittävä välttämään 

sijoituspalveluyrityksille aiheutuva 

kohtuuton hallinnollinen rasitus. 

Vakavaraisuusjärjestelyissä olisi otettava 

huomioon sijoituspalveluyritysten ja niiden 

asiakkaiden mahdollisuudet ryhtyä 

liialliseen riskinottoon ja 

sijoituspalveluyritysten ottamien ja niiden 

aiheuttamien riskien eri asteet. Tällaisella 

vakavaraisuusvalvonnalla olisi myös 

pyrittävä välttämään 

sijoituspalveluyrityksille aiheutuva 

suhteeton hallinnollinen rasitus. Samalla 

näillä vaatimuksilla olisi mahdollistettava 

tasapaino eri sijoituspalveluyritysten 

turvallisuuden ja vakauden 

varmistamisen ja liiallisten kustannusten 

välttämisen välillä, koska liialliset 

kustannukset saattavat vaarantaa niiden 

liiketoiminnan. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Monet asetukseen (EU) N:o 

575/2013 ja direktiiviin 2013/36/EU 

perustuvat vaatimukset on suunniteltu 

käsittelemään luottolaitoksiin kohdistuvia 

yleisiä riskejä. Näin ollen nykyiset 

vaatimukset on suurelta osin mitoitettu 

säilyttämään luottolaitosten 

luotonantokapasiteetti taloussuhdanteista 

riippumatta ja suojaamaan tallettajat ja 

veronmaksajat luottolaitosten mahdolliselta 

kaatumiselta. Niitä ei niitä ole suunniteltu 

käsittelemään sijoituspalveluyritysten 

erilaisia riski-profiileja. 

Sijoituspalveluyrityksillä ei ole suuria 

vähittäis- ja yrityslainasalkkuja, eivätkä ne 

ota vastaan talletuksia. Todennäköisyys, 

että niiden kaatumisella voi olla haitallisia 

vaikutuksia yleiseen rahoitusvakauteen, on 

pienempi kuin luottolaitosten tapauksessa. 

Sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvat ja 

niiden aiheuttamat riskit poikkeavat näin 

ollen olennaisesti luottolaitoksiin 

kohdistuvista ja niiden aiheuttamista 

(4) Monet asetukseen (EU) N:o 

575/2013 ja direktiiviin 2013/36/EU 

perustuvat vaatimukset on suunniteltu 

käsittelemään luottolaitoksiin kohdistuvia 

yleisiä riskejä. Näin ollen nykyiset 

vaatimukset on suurelta osin mitoitettu 

säilyttämään luottolaitosten 

luotonantokapasiteetti taloussuhdanteista 

riippumatta ja suojaamaan tallettajat ja 

veronmaksajat luottolaitosten mahdolliselta 

kaatumiselta. Niitä ei niitä ole suunniteltu 

käsittelemään sijoituspalveluyritysten 

erilaisia riski-profiileja. 

Sijoituspalveluyrityksillä ei ole suuria 

vähittäis- ja yrityslainasalkkuja, eivätkä ne 

ota vastaan talletuksia. Todennäköisyys, 

että niiden kaatumisella voi olla haitallisia 

vaikutuksia yleiseen rahoitusvakauteen, on 

pienempi kuin luottolaitosten tapauksessa, 

mutta ne aiheuttavat edelleen riskin, jota 

olisi käsiteltävä vankan kehyksen avulla. 

Sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvat ja 

niiden aiheuttamat riskit poikkeavat näin 
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riskeistä, ja tällainen ero olisi otettava 

huomioon selvästi unionin 

vakavaraisuuskehyksessä. 

ollen olennaisesti luottolaitoksiin 

kohdistuvista ja niiden aiheuttamista 

riskeistä, ja tällainen ero olisi otettava 

huomioon selvästi unionin 

vakavaraisuuskehyksessä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Erot nykyisen kehyksen 

soveltamisessa eri jäsenvaltioissa uhkaavat 

sijoituspalveluyritysten tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä unionissa. Erot 

johtuvat yleisestä monimutkaisuudesta 

soveltaa kehystä eri 

sijoituspalveluyrityksiin niiden tarjoamien 

palvelujen perusteella, kun jotkin 

kansalliset viranomaiset mukauttavat tai 

yksinkertaistavat tällaista soveltamista 

kansallisessa lainsäädännössä tai 

käytännössä. Koska nykyisessä 

vakavaraisuuskehyksessä ei käsitellä 

kaikkia tietyntyyppisiin 

sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia ja 

niiden aiheuttamia riskejä, eräissä 

jäsenvaltioissa on sovellettu suuria 

pääomavaatimuksen korotuksia tiettyihin 

sijoituspalveluyrityksiin. Olisi 

vahvistettava näitä riskejä koskevat 

yhdenmukaiset säännökset, jotta voidaan 

varmistaa sijoituspalveluyritysten 

yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta 

kaikkialla unionissa. 

(5) Erot nykyisen kehyksen 

soveltamisessa eri jäsenvaltioissa uhkaavat 

sijoituspalveluyritysten tasapuolisia 

toimintaedellytyksiä unionissa ja siten 

estävät sijoittajia hyödyntämästä uusia 

mahdollisuuksia ja parempia keinoja 

hallita riskejään. Erot johtuvat yleisestä 

monimutkaisuudesta soveltaa kehystä eri 

sijoituspalveluyrityksiin niiden tarjoamien 

palvelujen perusteella, kun jotkin 

kansalliset viranomaiset mukauttavat tai 

yksinkertaistavat tällaista soveltamista 

kansallisessa lainsäädännössä tai 

käytännössä. Koska nykyisessä 

vakavaraisuuskehyksessä ei käsitellä 

kaikkia tietyntyyppisiin 

sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia ja 

niiden aiheuttamia riskejä, eräissä 

jäsenvaltioissa on sovellettu suuria 

pääomavaatimuksen korotuksia tiettyihin 

sijoituspalveluyrityksiin. Olisi 

vahvistettava näitä riskejä koskevat 

yhdenmukaiset säännökset, jotta voidaan 

varmistaa sijoituspalveluyritysten selkeä 

yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta 

kaikkialla unionissa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 



 

PE621.063v02-00 6/31 AD\1158692FI.docx 

FI 

(7) Joissain jäsenvaltioissa 

viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa 

sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta, 

ovat eri viranomaisia kuin viranomaiset, 

joilla on toimivalta valvoa 

markkinakäyttäytymistä. Sen vuoksi on 

tarpeen luoda yhteistyö- ja 

tietojenvaihtomekanismi kyseisten 

viranomaisten välille. 

(7) Joissain jäsenvaltioissa 

viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa 

sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta, 

ovat eri viranomaisia kuin viranomaiset, 

joilla on toimivalta valvoa 

markkinakäyttäytymistä. Sen vuoksi on 

tarpeen luoda yhteistyö- ja 

tietojenvaihtomekanismi kyseisten 

viranomaisten välille, jotta voidaan 

varmistaa, että sijoituspalveluyritysten 

yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta 

toimii ripeästi ja tehokkaasti koko 

unionissa. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Sijoituspalveluyrityksen 

vaadittavan perustamispääoman tason olisi 

määräydyttävä niiden palvelujen ja 

toimintojen perusteella, joita kyseisellä 

sijoituspalveluyrityksellä on lupa tarjota ja 

suorittaa direktiivin 2004/39/EY 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden mahdollisuus 

alentaa vaadittavaa perustamispääoman 

tasoa erityisissä tilanteissa, joista säädetään 

direktiivissä 2013/36/EU, ja mainitun 

direktiivin epäyhdenmukainen 

täytäntöönpano ovat johtaneet tilanteeseen, 

jossa vaadittavat perustamispääoman tasot 

eroavat toisistaan unionissa. Tämän 

pirstaloitumisen lopettamiseksi vaadittavan 

perustamispääoman taso olisi 

yhdenmukaistettava. 

(9) Sijoituspalveluyrityksen 

vaadittavan perustamispääoman tason olisi 

määräydyttävä niiden palvelujen ja 

toimintojen perusteella, joita kyseisellä 

sijoituspalveluyrityksellä on lupa tarjota ja 

suorittaa direktiivin 2004/39/EY 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden mahdollisuus 

alentaa vaadittavaa perustamispääoman 

tasoa erityisissä tilanteissa, joista säädetään 

direktiivissä 2013/36/EU, ja mainitun 

direktiivin epäyhdenmukainen 

täytäntöönpano ovat johtaneet tilanteeseen, 

jossa vaadittavat perustamispääoman tasot 

eroavat toisistaan unionissa. Tämän 

pirstaloitumisen lopettamiseksi vaadittavan 

perustamispääoman taso olisi 

yhdenmukaistettava unionissa kaikkien 

sijoituspalveluyritysten osalta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 
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(11) Sisämarkkinoiden moitteeton 

toiminta edellyttää, että vastuu 

sijoituspalveluyrityksen taloudellisen 

vakauden ja erityisesti vakavaraisuuden 

valvonnasta kuuluu sen kotijäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Jotta 

sijoituspalveluyrityksiä voitaisiin valvoa 

tehokkaasti myös muissa jäsenvaltioissa, 

joissa ne tarjoavat palveluja tai joissa niillä 

on sivuliike, olisi varmistettava tiivis 

yhteistyö näiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

(11) Sisämarkkinoiden moitteeton 

toiminta edellyttää, että vastuu 

sijoituspalveluyrityksen taloudellisen 

vakauden ja erityisesti vakavaraisuuden 

valvonnasta kuuluu sen kotijäsenvaltion 

toimivaltaiselle viranomaiselle. Jotta 

sijoituspalveluyrityksiä voitaisiin valvoa 

tehokkaasti myös muissa jäsenvaltioissa, 

joissa ne tarjoavat palveluja tai joissa niillä 

on sivuliike, olisi varmistettava tiivis 

yhteistyö ja tietojen vaihto näiden 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

toteuttaa tiedonsaanti- ja 

valvontatarkoituksiin sekä erityisesti 

rahoitusjärjestelmän vakauden 

varmistamiseksi tapauskohtaisesti paikalla 

tehtäviä tarkastuksia, tarkastaa 

sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden 

toiminta alueellaan ja vaatia kyseisten 

sivuliikkeiden toimintaa koskevia tietoja. 

Näitä sivuliikkeitä koskevat 

valvontatoimenpiteet olisi kuitenkin 

säilytettävä kotijäsenvaltion vastuulla. 

(12) Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

toteuttaa tiedonsaanti- ja 

valvontatarkoituksiin sekä erityisesti 

rahoitusjärjestelmän vakauden ja 

turvallisuuden varmistamiseksi 

tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä 

tarkastuksia, tarkastaa 

sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden 

toiminta alueellaan ja vaatia kyseisten 

sivuliikkeiden toimintaa koskevia tietoja. 

Näitä sivuliikkeitä koskevat 

valvontatoimenpiteet olisi kuitenkin 

säilytettävä kotijäsenvaltion vastuulla. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Tässä direktiivissä ja [asetuksessa 

(EU) ----/--- [IFR]] säädettyjen 

velvoitteiden noudattamisen 

varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

(16) Tässä direktiivissä ja [asetuksessa 

(EU) ----/--- [IFR]] säädettyjen 

velvoitteiden noudattamisen 

varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
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säädettävä hallinnollisista seuraamuksista 

ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, 

jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia. Sen varmistamiseksi, että 

hallinnollisilla seuraamuksilla on 

varoittava vaikutus, ne olisi julkistettava, 

paitsi tietyissä tarkoin määritellyissä 

olosuhteissa. Jotta asiakkaat ja sijoittajat 

voisivat tehdä tietoon perustuvan 

päätöksen sijoitusvaihtoehdoistaan, 

kyseisillä asiakkailla ja sijoittajilla olisi 

oltava mahdollisuus saada tietoja 

sijoituspalveluyrityksille määrätyistä 

hallinnollisista seuraamuksista ja 

toimenpiteistä. 

säädettävä hallinnollisista seuraamuksista 

ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, 

jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia. Sen varmistamiseksi, että 

hallinnollisilla seuraamuksilla on 

varoittava vaikutus, ne olisi julkistettava. 

Jotta asiakkaat ja sijoittajat voisivat tehdä 

tietoon perustuvan päätöksen 

sijoitusvaihtoehdoistaan, kyseisillä 

asiakkailla ja sijoittajilla olisi oltava 

mahdollisuus saada tietoja 

sijoituspalveluyrityksille määrätyistä 

hallinnollisista seuraamuksista ja 

toimenpiteistä. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Jotta havaitaan sellaisten 

kansallisten säännösten rikkomisia, joilla 

tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, tai [asetuksen (EU) ----/--- 

[IFR]] rikkomisia, jäsenvaltioilla olisi 

oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja 

niiden olisi luotava tehokkaat mekanismit, 

joilla ilmoitetaan mahdollisista tai 

tosiasiallisista rikkomisista. 

(17) Jotta havaitaan sellaisten 

kansallisten säännösten rikkomisia, joilla 

tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä, tai [asetuksen (EU) ----/--- 

[IFR]] rikkomisia, jäsenvaltioilla olisi 

oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja 

niiden olisi luotava tehokkaat ja nopeat 

mekanismit, joilla ilmoitetaan 

mahdollisista tai tosiasiallisista 

rikkomisista. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Sijoituspalveluyrityksillä olisi 

oltava sisäinen pääoma, joka riittää 

määränsä, laatunsa ja jakautumisensa 

puolesta kattamaan riskit, joille ne 

altistuvat tai voivat altistua. 

Toimivaltaisten viranomaisten olisi 

(18) Sijoituspalveluyrityksillä olisi 

oltava käytössään sisäinen pääoma, joka 

riittää määränsä, laatunsa ja 

jakautumisensa puolesta kattamaan riskit, 

joille ne altistuvat tai voivat altistua. 

Toimivaltaisten viranomaisten olisi 



 

AD\1158692FI.docx 9/31 PE621.063v02-00 

 FI 

varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä 

on riittävät strategiat ja prosessit sisäisen 

pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja 

ylläpitämiseksi. 

varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä 

on riittävät strategiat ja prosessit sisäisen 

pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja 

ylläpitämiseksi. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Jotta palkitseminen saataisiin 

vastaamaan sijoituspalveluyritysten 

riskiprofiilia ja voitaisiin varmistaa 

tasapuoliset toimintaedellytykset, 

sijoituspalveluyrityksiin olisi sovellettava 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia 

selkeitä periaatteita ja palkitsemissääntöjä, 

joissa huomioidaan luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten väliset erot. Pienet 

ja ilman sidossuhteita olevat 

sijoituspalveluyritykset olisi kuitenkin 

vapautettava näistä säännöistä, koska 

direktiivin 2014/65/EU mukaiset 

palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta 

koskevat säännökset ovat riittävän kattavat 

tämäntyyppisten yritysten osalta. 

(20) Jotta palkitseminen saataisiin 

vastaamaan sijoituspalveluyritysten 

riskiprofiilia ja voitaisiin varmistaa 

tasapuoliset toimintaedellytykset, 

sijoituspalveluyrityksiin olisi sovellettava 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia 

selkeitä periaatteita ja 

sukupuolineutraaleja palkitsemissääntöjä, 

joissa huomioidaan luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten väliset erot. Pienet 

ja ilman sidossuhteita olevat 

sijoituspalveluyritykset olisi kuitenkin 

vapautettava näistä säännöistä, koska 

Euroopan parlamentin ja neuvoston1 a 
direktiivin 2014/65/EU mukaiset 

palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta 

koskevat säännökset ovat riittävän kattavat 

tämäntyyppisten yritysten osalta. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 

toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 

markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 

ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 

(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349). 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Vastauksena kasvavaan yleiseen (24) Vastauksena kasvavaan yleiseen 
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vaatimukseen verotuksen avoimuudesta ja 

jotta voidaan edistää 

sijoituspalveluyritysten yritysvastuuta, on 

aiheellista edellyttää, että 

sijoituspalveluyritykset julkistavat tietyt 

tiedot, mukaan luettuina tiedot saaduista 

voitoista, maksetuista veroista ja saaduista 

julkisista tuista. 

vaatimukseen verotuksen avoimuudesta ja 

jotta voidaan edistää 

sijoituspalveluyritysten yritysvastuuta, on 

aiheellista edellyttää, että 

sijoituspalveluyritykset julkistavat 

vuosittain tietyt tiedot, mukaan luettuina 

tiedot saaduista voitoista, maksetuista 

veroista ja saaduista julkisista tuista. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

toimivaltainen viranomainen tai 

toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka 

hoitavat tässä direktiivissä säädettyjä 

toimintoja ja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle 

nimeämisestä, ja jos toimivaltaisia 

viranomaisia on useampi kuin yksi, kunkin 

toimivaltaisen viranomaisen toiminnot ja 

tehtävät. 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

toimivaltainen viranomainen tai 

toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka 

hoitavat tässä direktiivissä säädettyjä 

toimintoja ja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle, EPV:lle ja 

EAMV:lle nimeämisestä, ja jos 

toimivaltaisia viranomaisia on useampi 

kuin yksi, kunkin toimivaltaisen 

viranomaisen toiminnot ja tehtävät. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) toimivaltaiset viranomaiset tekevät 

EFVJ:n osapuolina luottamukseen ja 

kaikenpuoliseen keskinäiseen 

kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 

erityisesti varmistaessaan, että ne 

toimittavat toisilleen ja muille EFVJ:n 

osapuolille tarkoituksenmukaisia ja 

luotettavia tietoja; 

a) toimivaltaiset viranomaiset tekevät 

EFVJ:n osapuolina luottamukseen ja 

kaikenpuoliseen keskinäiseen 

kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 

erityisesti varmistaessaan, että ne 

toimittavat toisilleen ja muille EFVJ:n 

osapuolille tarkoituksenmukaisia, 

luotettavia ja kattavia tietoja; 

 



 

AD\1158692FI.docx 11/31 PE621.063v02-00 

 FI 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät 

kaikin tavoin noudattamaan EPV:n ohjeita 

ja suosituksia, jotka se on antanut 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1093/201038 16 

artiklan mukaisesti, sekä Euroopan 

järjestelmäriskikomitean, jäljempänä 

’EJRK’, varoituksia ja suosituksia, jotka se 

on antanut Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/201039 

16 artiklan nojalla; 

c) toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät 

kaikin tavoin varmistamaan, että 

noudatetaan EPV:n ohjeita ja suosituksia, 

jotka se on antanut Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1093/201038 16 artiklan mukaisesti, sekä 

Euroopan järjestelmäriskikomitean, 

jäljempänä ’EJRK’, varoituksia ja 

suosituksia, jotka se on antanut Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1092/201039 16 artiklan nojalla; 

__________________ __________________ 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 

valvontaviranomaisen (Euroopan 

pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 

päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 

ja komission päätöksen 2009/78/EY 

kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 

s. 12). 

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, Euroopan 

valvontaviranomaisen (Euroopan 

pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 

päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 

ja komission päätöksen 2009/78/EY 

kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 

s. 12). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 

24 päivänä marraskuuta 2010, 

finanssijärjestelmän makrotason vakauden 

valvonnasta Euroopan unionissa ja 

Euroopan järjestelmäriskikomitean 

perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 

s. 1). 

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 

päivänä marraskuuta 2010, 

finanssijärjestelmän makrotason vakauden 

valvonnasta Euroopan unionissa ja 

Euroopan järjestelmäriskikomitean 

perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, 

s. 1). 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio saattaa 

täytäntöönpanosäädöksillä ajan tasalle 
tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 54 artiklan 

mukaisesti tämän artiklan 1–3 kohdassa 
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perustamispääoman määrän talouden ja 

rahapolitiikan alan kehityksen huomioon 

ottamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

tarkoitetun perustamispääoman määrän 

ajan tasalle saattamiseksi talouden ja 

rahapolitiikan alan kehityksen huomioon 

ottamiseksi.  

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on välittömästi toimitettava 

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille kaikki tiedot ja havainnot 

sijoituspalveluyrityksen toimintaa 

valvoessaan toteamistaan mahdollisista 

ongelmista ja riskeistä, joita 

sijoituspalveluyrityksestä aiheutuu sen 

asiakkaiden suojelulle tai 

rahoitusjärjestelmän vakaudelle 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa. 

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on välittömästi toimitettava 

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille kaikki tiedot ja havainnot 

sijoituspalveluyrityksen toimintaa 

valvoessaan toteamistaan mahdollisista 

ongelmista ja riskeistä, joita 

sijoituspalveluyrityksestä aiheutuu sen 

asiakkaiden suojelulle tai 

rahoitusjärjestelmän vakaudelle tai 

turvallisuudelle vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa. 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiset viranomaiset katsovat 2 

kohdassa tarkoitettujen tietojen ja 

havaintojen ilmoittamisen jälkeen, että 

kotijäsenvaltion toimivaltaiset 

viranomaiset eivät ole toteuttaneet 3 

kohdassa tarkoitettuja tarvittavia 

toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 

ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion 

toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle 

4. Jos vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiset viranomaiset katsovat 2 

kohdassa tarkoitettujen tietojen ja 

havaintojen ilmoittamisen jälkeen, että 

kotijäsenvaltion toimivaltaiset 

viranomaiset eivät ole toteuttaneet 3 

kohdassa tarkoitettuja tarvittavia 

toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 

ilmoitettuaan asiasta viipymättä 

kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
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toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet 

suojatakseen asiakkaita, joille palveluja 

tarjotaan, ja suojatakseen 

rahoitusjärjestelmän vakautta. 

viranomaisille ja EPV:lle toteuttaa 

asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen 

asiakkaita, joille palveluja tarjotaan, ja 

suojatakseen rahoitusjärjestelmän vakautta 

ja turvallisuutta. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset 

viranomaiset ovat eri mieltä vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

toimenpiteistä, ne voivat saattaa asian 

EPV:lle, joka käsittelee asian asetuksen 

(EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa 

säädettyä menettelyä noudattaen. 

Toimiessaan mainitun artiklan mukaisesti 

EPV tekee päätöksensä yhden kuukauden 

kuluessa. 

5. Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset 

viranomaiset ovat eri mieltä vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

toimenpiteistä, ne voivat saattaa asian 

EPV:lle, joka käsittelee asian asetuksen 

(EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa 

säädettyä menettelyä noudattaen. 

Toimiessaan mainitun artiklan mukaisesti 

EPV tekee päätöksensä mahdollisimman 

nopeasti ja viimeistään yhden kuukauden 

kuluessa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa 

tarkoitetut teknisten standardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [yhdeksän 

kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä]. 

8. EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa 

tarkoitetut teknisten standardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [kuuden 

kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä]. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vastaanottavan jäsenvaltion Vastaanottavan jäsenvaltion 
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toimivaltaisilla viranomaisilla on 

valvonnan kannalta ja silloin, kun ne 

katsovat sen olevan tarpeen 

rahoitusjärjestelmän vakauden 

turvaamiseksi vastaanottavassa 

jäsenvaltiossa, valtuudet suorittaa 

tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä 

tarkastuksia ja todentamisia, jotka koskevat 

sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden 

toimintaa niiden alueella, ja vaatia 

sivuliikkeeltä tietoja sen toiminnasta. 

toimivaltaisilla viranomaisilla on 

valvonnan kannalta ja silloin, kun ne 

katsovat sen olevan tarpeen 

rahoitusjärjestelmän vakauden tai 

turvallisuuden turvaamiseksi 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa, valtuudet 

suorittaa tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä 

tarkastuksia ja todentamisia, jotka koskevat 

sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden 

toimintaa niiden alueella, ja vaatia 

sivuliikkeeltä tietoja sen toiminnasta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ennen tarkastusten ja todentamisten 

suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on kuultava 

kotijäsenvaltion toimivaltaisia 

viranomaisia. 

Ennen tarkastusten ja todentamisten 

suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion 

toimivaltaisten viranomaisten on 

viipymättä kuultava kotijäsenvaltion 

toimivaltaisia viranomaisia. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tällaisten tarkastusten ja todentamisten 

päätökseen saattamisen jälkeen 

vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten 

viranomaisten on ilmoitettava 

kotijäsenvaltion toimivaltaisille 

viranomaisille tiedot, jotka ovat 

merkityksellisiä asianomaisen 

sijoituspalveluyrityksen riskinarvioinnin 

kannalta. 

Mahdollisimman pian tällaisten 

tarkastusten ja todentamisten päätökseen 

saattamisen jälkeen vastaanottavan 

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 

on ilmoitettava kotijäsenvaltion 

toimivaltaisille viranomaisille tiedot, jotka 

ovat merkityksellisiä asianomaisen 

sijoituspalveluyrityksen riskinarvioinnin 

kannalta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Tällaiset viranomaiset ja henkilöt saavat 

ilmaista tehtävissään saamiaan 

luottamuksellisia tietoja ainoastaan 

tiivistetysti tai kootusti edellyttäen, ettei 

niistä voida tunnistaa yksittäisiä 

sijoituspalveluyrityksiä tai henkilöitä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

rikosoikeuden alaan kuuluvien tapausten 

käsittelyä. 

Tällaiset viranomaiset ja henkilöt saavat 

ilmaista tehtävissään saamiaan 

luottamuksellisia tietoja tiivistetysti tai 

kootusti edellyttäen, ettei niistä voida 

tunnistaa yksittäisiä 

sijoituspalveluyrityksiä tai henkilöitä, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

rikosoikeuden alaan kuuluvien tapausten 

käsittelyä. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 

vaihtaa luottamuksellisia tietoja 2 kohdan 

soveltamiseksi; ne voivat nimenomaisesti 

ilmoittaa, miten kyseisiä tietoja on 

käsiteltävä, ja ne voivat nimenomaisesti 

rajoittaa tietojen toimittamista edelleen. 

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 

vaihtaa luottamuksellisia tietoja 2 kohdan 

soveltamiseksi ja ne voivat nimenomaisesti 

ilmoittaa, miten kyseisiä tietoja on 

käsiteltävä. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikilla 

direktiivin 2006/43/EY40 mukaisesti 

toimiluvan saaneilla henkilöillä, jotka 

hoitavat sijoituspalveluyrityksessä 

direktiivin 2009/65/EY41 73 artiklassa tai 

direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa 

tarkoitettuja tehtäviä tai muita lakisääteisiä 

tehtäviä, on velvollisuus ilmoittaa 

viipymättä toimivaltaisille viranomaisille 

kaikista kyseistä sijoituspalveluyritystä tai 

yritystä, jolla on läheiset sidokset 

kyseiseen yritykseen, koskevista 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikilla 

direktiivin 2006/43/EY40 mukaisesti 

toimiluvan saaneilla henkilöillä, jotka 

hoitavat sijoituspalveluyrityksessä 

direktiivin 2009/65/EY41 73 artiklassa tai 

direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa 

tarkoitettuja tehtäviä tai muita lakisääteisiä 

tehtäviä, on velvollisuus ilmoittaa 

mahdollisimman nopeasti toimivaltaisille 

viranomaisille kaikista kyseistä 

sijoituspalveluyritystä tai yritystä, jolla on 

läheiset sidokset kyseiseen yritykseen, 

koskevista tosiseikoista tai päätöksistä, 
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tosiseikoista tai päätöksistä, jotka jotka 

__________________ __________________ 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä 

toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja 

konsolidoitujen tilinpäätösten 

lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 

direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 

muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 

84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 

9.6.2006, s. 87). 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä 

toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja 

konsolidoitujen tilinpäätösten 

lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 

direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 

muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 

84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 

9.6.2006, s. 87). 

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 

(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin 

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 

(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten 

yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 

17.11.2009, s. 32). 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) oikeushenkilön tapauksessa 

hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 10 

prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen 

tilikauden kokonaisnettoliikevaihdosta, 

joka sisältää bruttotulot, jotka koostuvat 

korkotuotoista ja vastaavista tuloista, 

tuotoista osakkeista ja muista vaihtuva- tai 

kiinteätuottoisista arvopapereista ja 

saaduista palkkioista; 

d) oikeushenkilön tapauksessa 

hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 15 

prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen 

tilikauden kokonaisnettoliikevaihdosta, 

joka sisältää bruttotulot, jotka koostuvat 

korkotuotoista ja vastaavista tuloista, 

tuotoista osakkeista ja muista vaihtuva- tai 

kiinteätuottoisista arvopapereista ja 

saaduista palkkioista; 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

Article 17 – paragraph 1 – point b – point iv 
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Komission teksti Tarkistus 

iv) haastatella ketä tahansa muuta 

haastatteluun suostuvaa tutkimuksen 

kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi; 

iv) haastatella ketä tahansa muuta 

asiaan liittyvää henkilöä tutkimuksen 

kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla  

 

Komission teksti Tarkistus 

18 artikla 18 artikla 

Hallinnollisten seuraamusten ja 

toimenpiteiden julkistaminen 

Hallinnollisten seuraamusten ja 

toimenpiteiden julkistaminen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 

ilman aiheetonta viivytystä virallisella 

verkkosivustollaan 16 artiklan mukaisesti 

määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja 

toimenpiteet, joihin ei ole haettu tai ei enää 

voi hakea muutosta. Julkistamisen on 

sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja 

luonteesta sekä sen luonnollisen henkilön 

tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolle 

seuraamus on määrätty tai jota vastaan 

toimenpide toteutetaan. Tiedot saa julkistaa 

vasta sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle 

on ilmoitettu kyseisistä seuraamuksista tai 

toimenpiteistä ja siinä laajuudessa kuin 

julkistaminen on tarpeen ja oikeasuhteista. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 

ilman aiheetonta viivytystä virallisella 

verkkosivustollaan 16 artiklan mukaisesti 

määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja 

toimenpiteet, joihin ei ole haettu tai ei enää 

voi hakea muutosta. Julkistamisen on 

sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja 

luonteesta sekä sen luonnollisen henkilön 

tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolle 

seuraamus on määrätty tai jota vastaan 

toimenpide toteutetaan. Tiedot saa julkistaa 

vasta sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle 

on ilmoitettu kyseisistä seuraamuksista tai 

toimenpiteistä ja siinä laajuudessa kuin 

julkistaminen on tarpeen ja oikeasuhteista. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

varmistettava, että samat tiedot 

julkistetaan asianomaisen 

sijoituspalveluyrityksen virallisella 

verkkosivustolla. 

2. Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten 

16 artiklan nojalla määrättyjen 

hallinnollisten seuraamusten tai 

toimenpiteiden julkaisemisen, joihin on 

haettu muutosta, toimivaltaisten 

viranomaisten on julkaistava virallisella 

verkkosivustollaan myös tiedot 

muutoksenhaun tilasta ja tuloksesta. 

2. Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten 

16 artiklan nojalla määrättyjen 

hallinnollisten seuraamusten tai 

toimenpiteiden julkaisemisen, joihin on 

haettu muutosta, toimivaltaisten 

viranomaisten on julkaistava virallisella 

verkkosivustollaan myös tiedot 

muutoksenhaun tilasta ja tuloksesta. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
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varmistettava, että samat tiedot 

julkistetaan asianomaisen 

sijoituspalveluyrityksen virallisella 

verkkosivustolla. 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

julkistettava 16 artiklan mukaisesti 

määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai 

toimenpiteet nimettöminä seuraavissa 

tapauksissa: 

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 

julkistettava 16 artiklan mukaisesti 

määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai 

toimenpiteet nimettöminä seuraavissa 

tapauksissa: 

a) seuraamus on määrätty luonnolliselle 

henkilölle, ja kyseisen henkilön 

henkilötietojen julkistamista pidetään 

suhteettomana; 

a) seuraamus on määrätty luonnolliselle 

henkilölle, ja kyseisen henkilön 

henkilötietojen julkistamista pidetään 

suhteettomana; 

b) julkistaminen vaarantaisi meneillään 

olevan rikostutkinnan tai 

rahoitusmarkkinoiden vakauden; 

b) julkistaminen vaarantaisi meneillään 

olevan rikostutkinnan tai 

rahoitusmarkkinoiden vakauden; 

c) julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 

vahinkoa asianomaisille 

sijoituspalveluyrityksille tai luonnollisille 

henkilöille. 

c) julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 

vahinkoa asianomaisille 

sijoituspalveluyrityksille tai luonnollisille 

henkilöille. 

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on 

varmistettava, että tämän artiklan 

mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden 

virallisella verkkosivustolla vähintään viisi 

vuotta. Henkilötiedot voidaan säilyttää 

toimivaltaisen viranomaisen virallisella 

verkkosivustolla ainoastaan, jos 

sovellettavissa tietosuojasäännöissä niin 

sallitaan. 

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on 

varmistettava, että tämän artiklan 

mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden 

virallisella verkkosivustolla vähintään viisi 

vuotta. Henkilötiedot voidaan säilyttää 

toimivaltaisen viranomaisen virallisella 

verkkosivustolla ainoastaan, jos 

sovellettavissa tietosuojasäännöissä niin 

sallitaan. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

ilmoitettava EPV:lle 16 artiklan mukaisesti 

määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista 

ja toimenpiteistä, näihin seuraamuksiin ja 

toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvista 

muutoksenhauista ja niiden tuloksista. EPV 

ylläpitää sille ilmoitetuista hallinnollisista 

seuraamuksista ja toimenpiteistä 

keskustietokantaa pelkästään 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

ilmoitettava EPV:lle 16 artiklan mukaisesti 

määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista 

ja toimenpiteistä, näihin seuraamuksiin ja 

toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvista 

muutoksenhauista ja niiden tuloksista. EPV 

ylläpitää sille ilmoitetuista hallinnollisista 

seuraamuksista ja toimenpiteistä 

keskustietokantaa pelkästään 
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toimivaltaisten viranomaisten välistä 

tietojenvaihtoa varten. Tietokannan on 

oltava ainoastaan toimivaltaisten 

viranomaisten käytettävissä, ja sitä on 

päivitettävä säännöllisesti. 

toimivaltaisten viranomaisten välistä 

tietojenvaihtoa varten. Tietokannan on 

oltava toimivaltaisten viranomaisten ja 

EAMV:n käytettävissä, ja sitä on 

päivitettävä säännöllisesti vähintään 

neljännesvuosittain. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

tämän jakson soveltamisalaan kuuluvat 

sijoituspalveluyritykset panevat jakson 

vaatimukset täytäntöön tytäryrityksissään, 

jotka ovat rahoituslaitoksia siten kuin ne on 

määritelty [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 4 

artiklan 13 kohdassa, mukaan lukien 

kolmansiin maihin sijoittautuneet 

tytäryritykset, jollei unionissa toimiva 

emoyritys pysty osoittamaan 

toimivaltaisille viranomaisille, että tämän 

jakson soveltaminen on laitonta sen 

kolmannen maan lainsäädännön mukaan, 

johon tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

tämän jakson soveltamisalaan kuuluvat 

sijoituspalveluyritykset panevat jakson 

vaatimukset täytäntöön tytäryrityksissään, 

jotka ovat rahoituslaitoksia siten kuin ne on 

määritelty [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 4 

artiklan 13 kohdassa, mukaan lukien 

kolmansiin maihin sijoittautuneet 

tytäryritykset, jollei unionissa toimiva 

emoyritys osoita toimivaltaisille 

viranomaisille, että tämän jakson 

soveltaminen on laitonta sen kolmannen 

maan lainsäädännön mukaan, johon 

tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sijoituspalveluyritykset soveltavat 1 

kohdassa tarkoitettuja periaatteita tavalla, 

joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, 

sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan 

luonteeseen, laajuuteen ja 

monimuotoisuuteen. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sijoituspalveluyritykset soveltavat 1 

kohdassa tarkoitettuja periaatteita tavalla, 

joka on oikeasuhteinen ja asianmukainen 

niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon 

sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 

monimuotoisuuteen nähden. 
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Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

sijoituspalveluyritys saa poikkeuksellista 

julkista rahoitustukea, sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2014/59/EU 2 

artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa, 

sovelletaan seuraavia vaatimuksia: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 

sijoituspalveluyritys saa poikkeuksellista 

julkista rahoitustukea, sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2014/59/EU 2 

artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa, se ei 

maksa muuttuvia palkkioita. 

a) jos muuttuvan palkkion määrä 

olisi ristiriidassa sijoituspalveluyrityksen 

terveen pääomapohjan säilyttämisen ja 

sijoituspalveluyrityksen oikea-aikaisen 

poikkeuksellisesta julkisesta 

rahoitustuesta luopumisen kanssa, koko 

henkilöstön muuttuvan palkkion on 

rajoituttava osuuteen nettotuotoista; 

 

b) sijoituspalveluyritysten on otettava 

käyttöön rajoituksia, jotka koskevat 

sijoituspalveluyrityksen ylimmän 

hallintoelimen jäsenten palkitsemista; 

 

c) sijoituspalveluyritys voi maksaa 

muuttuvia palkkioita 

sijoituspalveluyrityksen ylimmän 

hallintoelimen jäsenille vain, jos 

toimivaltainen viranomainen on 

hyväksynyt sellaisen palkkion. 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jos muuttuva palkkio perustuu 

työsuoritukseen, sen kokonaismäärän on 

perustuttava kokonaisarvioon asianomaisen 

henkilön ja asianomaisen 

liiketoimintayksikön suorituksesta ja 

sijoituspalveluyrityksen 

kokonaistuloksesta; 

a) jos muuttuva palkkio perustuu 

työsuoritukseen, sen kokonaismäärän on 

perustuttava kokonaisarvioon asianomaisen 

henkilön, sukupuolesta riippumatta, ja 

asianomaisen liiketoimintayksikön 

suorituksesta ja sijoituspalveluyrityksen 

kokonaistuloksesta; 
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Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta – j alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) vähintään 50 prosenttia muuttuvan 

palkkion määrästä on koostuttava 

seuraavista instrumenteista: 

j) vähintään 60 prosenttia muuttuvan 

palkkion määrästä on koostuttava 

seuraavista instrumenteista: 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) poiketen siitä, mitä j alakohdassa 

säädetään, mikäli sijoituspalveluyritys ei 

laske liikkeeseen mitään kyseisistä 

rahoitusvälineistä, kansalliset 

toimivaltaiset viranomaiset voivat 

hyväksyä samojen tavoitteiden mukaisten 

vaihtoehtoisten järjestelyjen käytön; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta – k alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) vähintään 40 prosenttia muuttuvasta 

palkkiosta on lykättävä 3–5 vuoden ajalle 

tapauksen mukaan riippuen 

sijoituspalveluyrityksen 

liiketoimintasyklistä, sen liiketoiminnan 

luonteesta, sen riskeistä ja kyseisen 

henkilön tehtävistä, paitsi silloin jos 

muuttuva palkkio on erityisen suuri, jolloin 

myöhemmin maksettavaksi lykättävä 

määrä on vähintään 60 prosenttia; 

k) vähintään 50 prosenttia muuttuvasta 

palkkiosta on lykättävä 3–5 vuoden ajalle 

tapauksen mukaan riippuen 

sijoituspalveluyrityksen 

liiketoimintasyklistä, sen liiketoiminnan 

luonteesta, sen riskeistä ja kyseisen 

henkilön tehtävistä, paitsi silloin jos 

muuttuva palkkio on erityisen suuri, jolloin 

myöhemmin maksettavaksi lykättävä 

määrä on vähintään 70 prosenttia; 
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Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 1 kohta – l alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

l) muuttuvaa palkkiota on supistettava 

100 prosenttiin saakka, jos 

sijoituspalveluyrityksen taloudellinen tulos 

on heikko tai tappiollinen, myös käyttäen 

riskiperusteista alennusta ja 

takaisinperintää, jos 

sijoituspalveluyritysten asettamat sellaiset 

perusteet täyttyvät, jotka erityisesti kattavat 

seuraavat tilanteet: 

l) muuttuvaa palkkiota on supistettava 

100 prosenttia, jos sijoituspalveluyrityksen 

taloudellinen tulos on heikko tai 

tappiollinen, myös käyttäen riskiperusteista 

alennusta ja takaisinperintää, jos 

sijoituspalveluyritysten asettamat sellaiset 

perusteet täyttyvät, jotka erityisesti kattavat 

seuraavat tilanteet: 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sijoituspalveluyritykseen, jonka 

varojen arvo on keskimäärin enintään 100 

miljoonaa euroa tiettyä tilikautta 

edeltävällä neljän vuoden jaksolla; 

a) sijoituspalveluyritykseen, jonka 

varojen arvo on keskimäärin enintään 50 

miljoonaa euroa tiettyä tilikautta 

edeltävällä neljän vuoden jaksolla; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, 

että 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti 

merkittäväksi määritetyt 

sijoituspalveluyritykset perustavat 

palkitsemiskomitean. Palkitsemiskomitean 

on pätevästi ja itsenäisesti arvioitava 

palkitsemisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä 

riskienhallintaa ja pääomien ja 

maksuvalmiuden hoitoa varten luotuja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, 

että sijoituspalveluyritykset, jotka eivät 

täytä 30 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 

alakohdan a alakohdan vaatimuksia, 
perustavat palkitsemiskomitean. 

Palkitsemiskomitean on pätevästi ja 

itsenäisesti arvioitava 

palkitsemisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä 

riskienhallintaa ja pääomien ja 
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kannustimia. maksuvalmiuden hoitoa varten luotuja 

kannustimia. Yritysryhmässä 

palkitsemiskomitea voi myös olla koko 

ryhmän palkitsemiskomitea. 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan kehystä: jos tämä tarkistus hyväksytään, 

luokassa 2 on vain yksi mahdollinen alaluokka (100 miljoonan euron taseen kynnys). Lisäksi 

sen olisi rajoitettava kansallisten viranomaisten harkintavaltaa ja näin varmistettava 

tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeusvarmuus. 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

31 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, 

että palkitsemiskomitea vastaa 

palkitsemista koskevien päätösten 

valmistelusta, mukaan luettuina ne 

ylimmän hallintoelimen tekemät päätökset, 

joilla on vaikutuksia kyseisen 

sijoituspalveluyrityksen riskeihin ja niiden 

hallintaan. Palkitsemiskomitean 

puheenjohtajan sekä jäsenten on oltava 

sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, 

jotka eivät vastaa sijoituspalveluyrityksen 

päivittäisestä johtamisesta. Jos 

kansallisessa lainsäädännössä säädetään 

työntekijöiden edustuksesta ylimmässä 

hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on 

kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden 

edustajia. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaisilla viranomaisilla on 

tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, 

että palkitsemiskomitea vastaa 

palkitsemista koskevien päätösten 

valmistelusta, mukaan luettuina ne 

ylimmän hallintoelimen tekemät päätökset, 

joilla on vaikutuksia kyseisen 

sijoituspalveluyrityksen riskeihin ja niiden 

hallintaan. Palkitsemiskomitean 

puheenjohtajan sekä jäsenten on oltava 

sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, 

jotka eivät vastaa sijoituspalveluyrityksen 

päivittäisestä johtamisesta. Jos 

kansallisessa lainsäädännössä säädetään 

työntekijöiden edustuksesta ylimmässä 

hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on 

kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden 

edustajia. Sijoituspalveluyritysten on 

pyrittävä palkitsemiskomiteassaan 

sukupuolten tasapainoon. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaiset viranomaiset keräävät 

[asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 51 artiklan c, 

d ja f alakohdan mukaisesti julkistettuja 

tietoja ja käyttävät niitä 

palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja 

käytäntöjen vertailemiseen. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

toimitettava kyseiset tiedot EPV:lle. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että toimivaltaiset viranomaiset keräävät 

[asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 51 artiklan a, 

b, b a, c, d ja f alakohdan mukaisesti 

julkistettuja tietoja ja käyttävät niitä 

palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja 

käytäntöjen vertailemiseen. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

toimitettava kyseiset tiedot EPV:lle ja 

EAMV:lle. EPV julkistaa näitä 

kehityssuuntia ja käytäntöjä koskevan 

vuotuisen kertomuksen. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EPV antaa EAMV:tä kuultuaan 

ohjeet, joissa täsmennetään moitteettomien 

palkitsemisjärjestelmien soveltaminen. 

Näissä ohjeissa on otettava huomioon 

ainakin 28–31 artiklassa tarkoitetut 

vaatimukset ja komission suosituksessa 

2009/384/EY43 esitetyt moitteetonta 

palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat 

periaatteet. 

3. EPV antaa EAMV:tä kuultuaan 

ohjeet, joissa täsmennetään moitteettomien 

ja sukupuolineutraalien 

palkitsemisjärjestelmien soveltaminen. 

Näissä ohjeissa on otettava huomioon 

ainakin 28–31 artiklassa tarkoitetut 

vaatimukset ja komission suosituksessa 

2009/384/EY43 esitetyt moitteetonta 

palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat 

periaatteet. 

_________________ _________________ 

43 Komission suositus 2009/384/EY, 

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, 

rahoituspalvelualan palkka- ja 

palkkiopolitiikasta (EUVL L 120, 

15.5.2009, s. 22). 

43 Komission suositus 2009/384/EY, 

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, 

rahoituspalvelualan palkka- ja 

palkkiopolitiikasta (EUVL L 120, 

15.5.2009, s. 22) 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

32 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sijoituspalveluyritykset toimittavat 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että sijoituspalveluyritykset toimittavat 
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toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä 

tiedot kunkin sijoituspalveluyrityksen 

luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden 

palkkiot ovat miljoona euroa tai enemmän 

tilikautta kohden, mukaan lukien tiedot 

näiden henkilöiden tehtävien kuvauksesta, 

liiketoiminta-alueesta sekä palkan, 

tulospalkkioiden, pitkän aikavälin 

palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä 

perusteista; tiedot on toimitettava 

miljoonan euron palkkaryhmittäin. 

Toimivaltaisten viranomaisten on 

toimitettava nämä tiedot EPV:lle, joka 

julkaisee ne kotijäsenvaltioiden osalta 

koostetusti käyttäen yhteistä 

raportointikaavaa. EPV voi EAMV:tä 

kuultuaan laatia ohjeita helpottamaan 

tämän kohdan täytäntöönpanoa ja 

varmistamaan kerättyjen tietojen 

yhdenmukaisuuden. 

toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä 

tiedot kunkin sijoituspalveluyrityksen 

luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden 

palkkiot ovat 500 000 euroa tai enemmän 

tilikautta kohden, mukaan lukien tiedot 

näiden henkilöiden tehtävien kuvauksesta, 

liiketoiminta-alueesta sekä palkasta, 

tulospalkkioista, pitkän aikavälin 

palkkioista ja eläkemaksuista; tiedot on 

toimitettava 500 000 euron 

palkkaryhmittäin. Toimivaltaisten 

viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 

EPV:lle, joka julkaisee ne eriytetysti 

kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien 

jäsenvaltioiden osalta käyttäen yhteistä 

raportointikaavaa. EPV laatii EAMV:tä 

kuultuaan ohjeita helpottamaan tämän 

kohdan täytäntöönpanoa ja varmistamaan 

kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

33 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden 

(ESG) kattava huomioon ottaminen 

sijoituspalveluyritysten riskien 

vähentämisjärjestelyissä. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) vaatia sijoituspalveluyrityksiä 

rajoittamaan muuttuvan palkkion määrä 

tietyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, 

jos palkkion määrä on ristiriidassa terveen 

pääomapohjan säilyttämisen kanssa; 

g) vaatia sijoituspalveluyrityksiä 

pidättämään muuttuvan palkkion, jos 

palkkion määrä on ristiriidassa terveen 

pääomapohjan säilyttämisen kanssa; 
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Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – l a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 l a) vaatia sijoituspalveluyrityksiä 

vähentämään verkko- ja 

tietojärjestelmiinsä kohdistuvia riskejä 

prosessien ja tietojen 

luottamuksellisuuden, 

loukkaamattomuuden ja saatavuuden 

varmistamiseksi; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

37 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) sijoituspalveluyritykseen kohdistuu 

riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole 

lainkaan tai riittävästi katettu [asetuksen 

(EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa 

säädetyllä pääomavaatimuksella; 

a) sijoituspalveluyritykseen kohdistuu 

riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole 

lainkaan tai riittävästi katettu [asetuksen 

(EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa 

säädetyllä pääomavaatimuksella, ottaen 

etenkin huomioon ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 

liittyviin tekijöihin (ESG) yhteydessä 

olevat riskit; 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

43 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 

artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa 

markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, 

joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden 

likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän 

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 

artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa 

markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, 

joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden 

likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän 
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vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, 

joissa sijoituspalveluyritysryhmään 

kuuluville yrityksille on myönnetty 

toimilupa, 42 artiklan mukaisesti 

määritetyn ryhmän valvojan, jollei tämän 

osaston 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on 

varoitettava asiasta mahdollisimman pian 

EPV:tä, EJRK:ta sekä kaikkia 

asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia 

ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien 

suorittamisen kannalta olennaiset tiedot. 

vakauden tai turvallisuuden jossakin niistä 

jäsenvaltioista, joissa 

sijoituspalveluyritysryhmään kuuluville 

yrityksille on myönnetty toimilupa, 42 

artiklan mukaisesti määritetyn ryhmän 

valvojan, jollei tämän osaston 1 luvun 2 

jaksosta muuta johdu, on varoitettava 

asiasta mahdollisimman pian EPV:tä, 

EJRK:ta sekä kaikkia asiaankuuluvia 

toimivaltaisia viranomaisia ja ilmoitettava 

niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen 

kannalta olennaiset tiedot. 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

54 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

54 artikla 54 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

direktiivin voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 

kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 

artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

direktiivin voimaantulopäivästä] viiden 

vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 8 

artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa 

ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 

kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 

artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 

kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 27 

artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 

kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
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delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 

27 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 6 

kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden 

kuukauden] kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan [kahdella kuukaudella]. 

6. Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 

8 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan 

ja 33 artiklan 6 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan [kahdella kuukaudella]. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

58 a artikla (uusi) 

Direktiivi 2014/59/EU 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 58 a artikla 

 Direktiivin 2014/59/EU muuttaminen 

 Muutetaan direktiivi 2014/59/EU 

seuraavasti: 

 Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohta 

seuraavasti:  

 ”(3) ’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen 

(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 

alakohdassa säädettyä 

sijoituspalveluyritystä, johon sovelletaan 
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direktiivin [(EU) ---/---- [IFD]] 8 artiklan 

1 kohdassa vahvistettua 

perustamispääomavaatimusta;”.  

Perustelu 

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan muuttaa pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä 

käytettyä viittausta direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten 

määrittämiseksi, koska tällä hetkellä käytetty viittaus vakavaraisuusdirektiiviin poistetaan 

IFD-direktiivillä. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

60 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio esittää Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle [viisi vuotta tämän 

direktiivin soveltamispäivästä] ja sen 

jälkeen kolmen vuoden välein 

kertomuksen tämän direktiivin 

soveltamisesta ja sen vaikutuksesta. 
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