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LYHYET PERUSTELUT

Puutteellinen finanssialan sääntely EU:n tasolla ja markkinavalvontamekanismien heikkous 
on ollut ilmeistä Eurooppaan vuonna 2008 iskeneen talous- ja rahoituskriisin aikana, jonka 
vaikutuksista kärsimme edelleen. Komissio on laatinut neljä ehdotusta, joiden hyväksynnästä 
parlamentissa vastaa talous- ja raha-asioiden valiokunta ja jotka perustuvat Jacques de 
Larosièren johtaman asiantuntijaryhmän raporttiin.

Lausuntoaan antaessaan perussopimusvaliokunta on pyrkinyt tutkimaan perusteellisesti, miten 
näillä ehdotuksilla luodut uudet Euroopan valvontaviranomainen ja Euroopan
järjestelmäriskikomitea saadaan parhaiten sovitettua toimielinjärjestelmään. Valiokunta on 
myös keskittynyt rahoituspalvelujen yhdenmukaistettujen teknisten standardien 
käyttöönottoon, jotta varmistetaan toisaalta, että niiden toimet ovat johdonmukaisia, ja 
toisaalta riittävä tallettajien, investoijien ja kuluttajien suoja Euroopan unionissa. Tässä 
lausunnossa on tarkasteltu erityisen huolellisesti suhdetta yksityisen sektorin laitoksiin sekä 
suhdetta Euroopan valvontaviranomaiseen ja kansallisiin valvontaviranomaisiin. Valiokunta 
on myös korostanut ongelmia, jotka liittyvät rajatylittävää toimintaa harjoittavien laitosten 
valvontaan.

Vuoden 2008 rahoituskriisi edellyttää eurooppalaista ratkaisua Euroopan ongelmiin: 
Lissabonin sopimuksen tuomien uusien valtuuksiensa ansiosta parlamentin on toimittava 
päättäväisesti kaikissa näissä kysymyksissä. 

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous-
ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) perustamisesta
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat yhteisön oikeutta. 

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat unionin oikeutta. 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
yhteisön valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa 
finanssimarkkinoiden toimijoiden 
päivittäinen valvonta jäisi kansalliselle 
tasolle ja jossa valvontakollegioille 
annettaisiin keskeinen rooli rajatylittävien 
ryhmittymien valvonnassa.  Muita 
tavoitteita olisivat pidemmälle menevä 
yhdenmukaistaminen sekä 
finanssimarkkinoiden toimijoita ja 
finanssimarkkinoita koskevien sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen koko yhteisössä.  

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
unionin valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa sellaisten 
finanssilaitosten päivittäinen valvonta, 
joiden toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta, jäisi kansalliselle tasolle. 
Valvontakollegioiden olisi valvottava 
sellaisia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla 
ei ole unionin tason ulottuvuutta. 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) (jäljempänä 
"arvopaperimarkkinaviranomainen") 
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Olisi perustettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen sekä Euroopan 
pankkiviranomainen (Euroopan 
valvontaviranomaiset).

olisi asteittain otettava vastuulleen 
sellaisten laitosten valvonta, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. 
Muita tavoitteita olisivat pidemmälle 
menevä yhdenmukaistaminen sekä 
finanssilaitoksia ja -markkinoita koskevien 
sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko 
unionissa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen lisäksi
olisi perustettava Euroopan
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) ja Euroopan
valvontaviranomainen (pankkiala) sekä
Euroopan valvontaviranomainen 
(sekakomitea) (jäljempänä 
"sekakomitea"). Euroopan 
järjestelmäriskikomitean tulisi kuulua 
osana Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmään.
(Viranomaisten nimiin tehtävät muutokset 
koskevat koko tekstiä.)

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tuomioistuin totesi asiassa 
C-217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta 
vastaan Euroopan parlamentti ja 
neuvosto), että "mikään EY 95 artiklan 
sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, 
että yhteisön lainsäätäjän tämän 
määräyksen perusteella toteuttamien 
toimenpiteiden adressaatteina voi olla 
vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän 
suorittaman arvioinnin perusteella voi 
osoittautua välttämättömäksi perustaa 
yhteisön elin, jonka tehtävänä on 
myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, 
joissa tähän määräykseen perustuvien 
toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen helpottamiseksi on 
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asianmukaista toteuttaa oheis- ja 
kehystoimenpiteitä1." EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklassa 
(Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen nykyinen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artikla) tarkoitetut toimenpiteet 
voidaan toteuttaa direktiiveillä tai 
asetuksilla. Esimerkiksi Euroopan 
verkko- ja tietoturvavirasto perustettiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella 460/2004/EY2, ja myös 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
perustetaan asetuksella. 
1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 
2. toukokuuta 2006, Kok. 2006, s. I-3771, 
44 kohta.
2 EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
on elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten 
standardien luonnokset yhteisön oikeuden 
mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Niitä muutettaisiin 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko unionissa. Koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, 
jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
unionin oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komissio olisi 
valtuutettava antamaan delegoituja 
säädöksiä finanssipalvelujen teknisistä 
standardeista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.
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esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei 
kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
yhteisön säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten 
standardien kehittämismenettely ei rajoita 
komission toimivaltaa hyväksyä omasta 
aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 
komiteamenettelyillä Lamfalussy-
rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 
Teknisissä standardeissa käsiteltäviin 
asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut 
yhteisön säädökset. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäväksi varmistetaan, että 
standardeissa hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

(15) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset, jotta 
standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Niitä muutetaan 
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
unionin oikeuden mukaisia, niissä ei 
noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
unionin säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava toimivalta antaa yhteisön
lainsäädännön soveltamista koskevia 
ohjeita ja suosituksia, jotka eivät ole 
sitovia. Avoimuuden varmistamiseksi ja 
kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos 
ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia.

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava toimivalta antaa unionin
lainsäädännön soveltamista koskevia 
ohjeita ja suosituksia. Avoimuuden 
varmistamiseksi ja kansallisten 
valvontaviranomaisten kannustamiseksi 
noudattamaan ohjeita ja suosituksia 
kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava 
ilmoittamaan julkisesti perusteensa, jos ne 
eivät noudata kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia, jotta ne toimisivat täysin 
avoimesti markkinatoimijoihin nähden.
Teknisten standardien piiriin 
kuulumattomilla aloilla 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
vakiinnutettava ja edistettävä parhaita 
käytäntöjä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
yhteisön oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi valtuudet osoittaa 
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi 
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voitaisiin vedota kansallisissa 
tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin 
panna täytäntöön perustamissopimuksen
226 artiklan nojalla. 

(19) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
asettamassa määräajassa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
unionin oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi viipymättä osoitettava
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi 
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voitaisiin vedota kansallisissa 
tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin 
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panna täytäntöön Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan nojalla. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen.
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
EJRK:n olisi määriteltävä, milloin on 
kyse kriisitilanteesta. Jotta varmistettaisiin 
tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen 
silloin, kun toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on (22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
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tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja yhteisön
oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja unionin
oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. Tämä 
koskee myös valvontakollegion sisäisiä 
erimielisyyksiä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kriisin myötä rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
nykyisessä valvonnassa on paljastunut 
pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä 
ovat suurimmat ja monimutkaisimmat 
laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa 
vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä 
puutteet johtuvat finanssilaitosten 
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vaihtelevista toiminta-aloista ja 
valvontaviranomaisista. Ensin mainitut 
toimivat rajattomilla markkinoilla, kun 
taas viimeksi mainitut tarkistavat 
päivittäin, ulottuuko niiden toimivalta yli 
kansallisten rajojen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Tämä epäsuhtaisuus on pyritty 
ratkaisemaan yhteistyömekanismeilla, 
joiden on selkeästi osoitettu olevan 
riittämättömiä. Kuten maaliskuussa 2009 
ilmestyneessä The Turner Review 
-julkaisussa todetaan, nykyiset järjestelyt, 
joissa yhdistetään oikeudet avata 
sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja 
yksinomaan kansalliset 
talletusvakuutukset, eivät muodosta 
riittävää perustaa tulevalle 
eurooppalaisten rajat ylittävää toimintaa 
harjoittavien vähittäispankkien 
sääntelylle ja valvonnalle1.
_____________
1 Katso s. 101.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) Tämä kysymys voidaan ratkaista 
vain kahdella tavalla: joko annetaan 
isäntämaan valvontaviranomaisille 
enemmän toimivaltaa tai luodaan 
todellinen vaihtoehtoinen eurooppalainen 
viranomainen. The Turner Review 
-julkaisussa todetaan myös, että 
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toimivammat järjestelyt edellyttävät joko 
kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä 
merkitsee yhtenäismarkkinoiden 
avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle 
menevää Euroopan integraatiota. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 d) Kansallinen ratkaisu merkitsee, 
että isäntämaa voisi kieltää paikallisilta 
sivuliikkeiltä toimintaoikeudet, velvoittaa 
ulkomaiset laitokset toimimaan 
ainoastaan tytäryhtiöiden eikä 
sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan 
toimivien pankkien pääomaa ja 
likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 e) Eurooppalainen ratkaisu edellyttää, 
että vahvistetaan valvontakollegioiden 
roolia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavien finanssilaitosten 
valvonnassa ja että eurooppalaiselle 
viranomaiselle siirretään asteittain 
toimivaltaa valvoa laitoksia, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. 
Finanssilaitoksia, joiden toiminnalla on 
unionin tason ulottuvuus, ovat muun 
muassa rajojen yli toimivat laitokset sekä 
sellaiset jäsenvaltioiden alueella toimivat 
laitokset, joiden vararikko voisi uhata 
unionin finanssialan sisämarkkinoiden 
vakautta. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 f) Valvontakollegioilla olisi oltava 
toimivalta määritellä valvontasäännöt 
unionin lainsäädännön yhdenmukaisen 
soveltamisen edistämiseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava täydet oikeudet osallistua 
valvontakollegioihin, jotta voitaisiin 
sujuvoittaa tietojenvaihtoa sekä edistää 
kollegioiden lähentymistä ja 
yhdenmukaisuutta unionin oikeuden 
soveltamisessa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
oltava johtavassa asemassa unionissa yli 
rajojen toimivien finanssilaitosten 
valvonnassa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
myös oltava oikeudellisesti sitova 
välittäjän rooli kansallisten 
valvontaviranomaisten välisten kiistojen 
ratkaisemiseksi.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 g) Valvontakollegioilla olisi oltava 
tärkeä rooli sellaisten rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
tehokkaassa, toimivassa ja 
yhdenmukaisessa valvonnassa, joiden 
toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta, vaikka useimmissa 
tapauksissa kansallisten standardien ja 
käytäntöjen välillä on eroja. Finanssialan 
perusasetusten yhdenmukaistaminen ei 
kannata, jos valvontakäytännöt jäävät 
epäyhtenäisiksi. Kuten de Larosièren 
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raportissa todetaan, on ehkäistävä 
valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva 
kilpailun vääristyminen ja sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö, koska nämä 
saattavat horjuttaa rahoitusvakautta –
muun muassa kannustamalla 
finanssialan toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa valvonta on leväperäistä. 
Valvontajärjestelmän on näyttäydyttävä 
oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Sellaisten finanssilaitosten 
toiminnan vakauden valvonta, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
olisi annettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Kansallisten valvontaviranomaisten olisi 
toimittava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajina ja noudatettava sen ohjeita 
valvoessaan sellaisia rajatylittävää 
toimintaa harjoittavia finanssilaitoksia, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Olisi tunnistettava sellaiset 
finanssilaitokset, joiden toiminnalla on 
unionin tason ulottuvuus, ja otettava tässä 
huomioon kansainväliset standardit.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle
velvollisuuksia delegoidaan, on 
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on 
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään
arvopaperimarkkinaviranomaisen tai
toisen kansallisen valvontaviranomaisen 
puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava 
sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet,
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
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ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa.

delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi yksilöitävä 
parhaat delegointia ja 
delegointisopimuksia koskevat käytänteet 
ja edistettävä niiden käyttöä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja 
toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta 
finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
luotava metodologinen perusta tällaisille 
arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. 
Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään 
valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan 
myös valvontaviranomaisten kykyyn 
saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä 
toimivaltaisten viranomaisten
riippumattomuuteen.

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja 
toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta 
finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
luotava metodologinen perusta tällaisille 
arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. 
Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään 
valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan 
myös valvontaviranomaisten kykyyn 
saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 
riippumattomuuteen. Vertaisarviointien 
tulokset olisi julkistettava ja parhaat 
käytänteet olisi yksilöitävä ja julkistettava.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä
yhteisön ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi 
kunnioitettava Euroopan unionin 
toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa yhteisön 
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
edustettava unionia vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
yhteisön finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja muita finanssipalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi kuultava asianomaisia osapuolia 
teknisistä standardeista, ohjeista ja 
suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Ennen tällaisten teknisten standardien 
luonnosten, ohjeiden ja suositusten 
esittämistä 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
suoritettava vaikutusten arviointi. Tätä 
varten olisi tehokkuussyistä perustettava 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, 
joka edustaisi tasasuhtaisesti unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä, 
tiedeyhteisöä sekä kuluttajia ja muita 
finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. 
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) On ilmeistä, että jos jäsenvaltio 
päättää vedota suojalausekkeeseen, 
Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava 
samanaikaisesti kuin 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
neuvostolle ja komissiolle, sanotun 
rajoittamatta jäsenvaltioiden erityistä 
vastuuta kriisitilanteissa. Lisäksi 
jäsenvaltion olisi esitettävä 
suojalausekkeeseen vetoamisen 
perustelut. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
määriteltävä toteutettavat toimenpiteet 
yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka hallintoneuvosto
valitsee avoimella kilpailulla. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtaminen olisi uskottava 
toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus 
osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka Euroopan 
parlamentti valitsee komission 
järjestämän avoimen kilpailun jälkeen 
komission laatiman ehdokasluettelon 
pohjalta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtaminen olisi uskottava 
toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus 
osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen 
keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnassa, 
kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava 
tiivistä koordinointia Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteassa ja 
sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. 
Euroopan valvontaviranomaisten
sekakomitean olisi otettava 
suoritettavakseen kaikki rahoitusalan 
ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean 
tehtävät. Kun on kyse säädöksistä, jotka 
kuuluvat myös Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tai Euroopan 
pankkiviranomaisen toimivaltaan, 
asianomaisten Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa 
annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti.

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen 
keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnassa, 
kyseisten viranomaisten olisi 
koordinoitava toimintansa tiiviisti
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean avulla, ja sovittava 
tarvittaessa yhteisistä kannoista. 
Sekakomitean olisi koordinoitava 
Euroopan kolmen valvontaviranomaisen 
toimintoja suhteessa 
finanssiryhmittymiin. Kun on kyse 
säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala) tai 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) toimivaltaan, 
Euroopan valvontaviranomaisten olisi 
tarvittaessa annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti. Euroopan kolmen 
valvontaviranomaisen puheenjohtajien 
olisi vuoroteltava sekakomitean 
puheenjohtajana. 12 kuukauden 
toimijaksoissa. Sekakomitean 
puheenjohtajan olisi oltava Euroopan 
järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja. Sekakomitealla olisi 
oltava pysyvä sihteeristö, johon siirretään 
väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan 
kolmesta valvontaviranomaisesta, jotta 
mahdollistetaan epävirallinen tietojen 
jakaminen ja Euroopan kolmen 
valvontaviranomaisen yhteisen 
toimintakulttuurin kehittäminen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
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direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, 
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

tämän asetuksen ja direktiivin 97/9/EY, 
direktiivin 98/26/EY, direktiivin 
2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, 
direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 
2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, 
direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 
2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla 
(rajoittamatta kuitenkaan Euroopan 
pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut unionin
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimii myös 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
toimien alalla, mukaan luettuina 
osakkeenomistajien oikeuksia, yritysten 
hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja 
tilinpäätösraportointia koskevat asiat, 
edellyttäen että 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tällaiset toimet ovat tarpeellisia 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
tehokkaan ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy 
myös asianmukaisiin toimiin 
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yritysostotarjouksiin, selvitystoimintaan, 
arvopaperistamiseen, lyhyeksi myyntiin ja 
johdannaisiin liittyvissä kysymyksissä, 
mukaan luettuna standardointi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen on 
osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä 
”EFVJ”, joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona 39 
artiklassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
yhteistyötä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean, jäljempänä 
”EJRK”, kanssa tämän asetuksen 21 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvontajärjestelmä
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1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kuuluu osana Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmään (EFVJ), 
jonka päätavoitteena on varmistaa, että 
finanssialaan sovellettavat säännöt 
pannaan aiheellisella tavalla täytäntöön 
alan vakauden säilyttämiseksi ja siten 
koko rahoitusjärjestelmää kohtaan 
tunnetun luottamuksen turvaamiseksi 
niin, että finanssipalvelujen kuluttajille 
tarjotaan riittävä suoja.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
(a) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
[EJRK];
(b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) [EPV];
(c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV];
(d) arvopaperimarkkinaviranomainen;
(e) jäljempänä 40 artiklassa säädetty 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea;
(f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 
1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) 
N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
(g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 
9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen.
3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, 
varmistaa toimien johdonmukaisuuden 
eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja 
finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden eri alojen välisten kysymysten 
osalta EJRK:n sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa 
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40 artiklassa tarkoitetun sekakomitean 
välityksellä.
4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n 
osapuolten on tehtävä luottamukseen ja 
täysimääräiseen keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 
erityisesti varmistaakseen, että niiden 
toisilleen toimittamat tiedot ovat 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.
5. Ainoastaan EFVJ:ään osallistuvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
unionissa toimivia finanssilaitoksia.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa standardien ja
lainsäädännön yhdenmukaiseen 
soveltamiseen erityisesti edistämällä 
yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 
tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla 
sellaisten finanssilaitosten tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
ja valvontakollegioiden yhdenmukainen 
toiminta toteuttamalla toimia muun 
muassa kriisitilanteissa;

Tarkistus 33
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 
täydentämään, päivittämään ja 
muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä. Nämä 
tekniset standardit eivät koske strategisia 
päätöksiä, ja niiden sisältöä rajoitetaan 
säädöksillä, joihin ne perustuvat.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se 
järjestää tarvittaessa niitä koskevia
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 

Arvopaperimarkkinaviranomainen
järjestää teknisten standardien 
luonnoksia koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä ennen 
niiden hyväksymistä. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 
teknisten standardien luonnokset 
komission hyväksyttäväksi ja toimittaa ne 
samanaikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa teknisten standardien luonnosten
vastaanottamisesta, hyväksyykö vai 
hylkääkö se ne vai muuttaako se niitä. 
Komissio voi pidentää tätä määräaikaa 
yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestään ja sen perusteluista.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Poistetaan.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio hyväksyy tekniset standardit 
7 a–7 d artiklan mukaisesti asetuksilla tai 
päätöksillä.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Teknisten standardien hyväksymistä 

koskevan siirretyn säädösvallan 
käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
7 artiklassa tarkoitettuja teknisiä 
standardeja delegoitujen säädösten 
muodossa määräämättömäksi ajaksi. 
2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
teknisen standardin, se toimittaa sen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan 
hyväksyä teknisiä standardeja sovelletaan 
7 b – 7 d artiklassa asetettuja ehtoja.
4. Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa puheenjohtajan 
kertomuksessa 
arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tietoja teknisistä standardeista, jotka on 
hyväksytty, ja ilmoittaa, mitkä kansalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Teknisten standardien hyväksymistä 

koskevan siirretyn säädösvallan 
peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
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teknisten standardien hyväksymistä 
koskevan säädösvallan siirron.
2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen 
ajoissa ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä ja selvittää samalla, mitä 
teknistä standardia mahdollinen 
peruuttaminen koskee ja mitkä ovat 
peruuttamisen mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksessä on ilmoitettava 
peruuttamisen syyt, ja sillä lopetetaan 
siinä mainittu säädösvallan siirto. Päätös 
tulee voimaan välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen teknisten standardien 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Teknisten standardien vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa teknistä standardia neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet teknistä standardia, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. 
Ennen kyseisen määräajan umpeutumista 
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ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin 
ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio 
vastustaa teknistä standardia. Siinä 
tapauksessa tekninen standardi 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa teknistä standardia, se ei tule 
voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
teknistä standardia, esittää perusteet 
päätökselleen.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 d artikla
Teknisten standardien luonnosten 

hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen
1. Jos komissio ei hyväksy teknisten 
standardien luonnoksia tai muuttaa niitä, 
sen on ilmoitettava siitä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
esitettävä perustelut. 
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
kutsua asiasta vastaavan komission 
jäsenen ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajan kuukauden kuluessa ad 
hoc -kokoukseen selittämään 
näkemyseronsa. 
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia 
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä 
lausunnon tai neuvoa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin 
tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä 
ohjeita ja suosituksia. 

Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai 
suosituksen antamisesta kunkin
toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä 
ohjetta tai suositusta. Jos se ei aio 
noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
esitettävä perustelut. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa nämä perustelut.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 32 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetussa toimintaansa koskevassa 
kertomuksessa 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
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ilmoittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja 
suositukset se on antanut, ja kertoo, mitkä 
kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet niitä ja miten 
arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo 
varmistaa, että nämä viranomaiset 
vastedes noudattavat sen suosituksia ja 
ohjeita. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 
samat tiedot keskeisistä suurista 
rahoitusalan toimijoista.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, 
sen on ilmoitettava perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Poistetaan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti, 
mukaan luettuna 7 artiklan mukaisesti 
laaditut tekniset standardit, ja on 
erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön
oikeuden soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tutkia virheelliseksi väitettyä unionin
oikeuden soveltamista tai laiminlyömistä
yhden tai useamman toimivaltaisen 
viranomaisen tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston, komission tai 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa 
toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut unionin oikeutta 3 kohdan 
toisessa alakohdassa edellytetyn 
kymmenen työpäivän kuluessa,
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita unionin oikeuden 
noudattaminen edellyttää. 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua suosituksen 

Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
päätöksen viimeistään kuukauden kuluttua 
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antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

suosituksen antamisesta. 

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen
varmistaa, että ne, joille päätös on 
osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot. 

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 
tarvittavat tiedot. 

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa komission päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen. 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava 4 kohdan nojalla 
tehdyn päätöksen mukainen. 
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
ilmoittaa 32 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessaan, mitkä 
kansalliset viranomaiset ja 
finanssilaitokset eivät ole noudattaneet 
4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, EJKR voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston, Euroopan parlamentin taikka
komission pyynnöstä antaa varoituksen
kriisitilanteen olemassaolosta, jotta 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
ilman lisävaatimuksia hyväksyä 
3 kohdassa tarkoitetut yksittäiset 
päätökset.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun EJRK antaa varoituksen, se 
antaa sen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
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komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolosta on 
ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti,
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tarvittavia yksittäisiä päätöksiä sen 
varmistamiseksi, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan 
sovellettavissa finanssimarkkinoiden 
toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden 

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä vahvistettujen 
asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
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toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, 
jossa kyseistä toimijaa vaaditaan 
toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä omasta aloitteestaan 
tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
esittää 32 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessa kansallisille 
viranomaisille ja finanssilaitoksille 3 ja 
4 kohdan mukaisesti osoitetut yksittäiset 
päätökset.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
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mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy
omasta aloitteestaan tai yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä johtamaan 
toimia, joiden tarkoituksena on auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2-4 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
asettaa määräajan toimivaltaisten 
viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti 
asetetut määräajat sekä asian 
monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
asettaa määräajan toimivaltaisten 
viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti 
asetetut määräajat sekä asian 
monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. 
Tässä vaiheessa 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
välittäjänä.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
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sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian 
ratkaisemiseksi. 

sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
29 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen
päätöksen erimielisyyden ratkaisemiseksi 
ja vaatii kyseisiä viranomaisia 
toteuttamaan tietyn toimen unionin 
lainsäädännön mukaisesti ja kyseisiä 
toimivaltaisia viranomaisia sitovasti.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, 
että finanssimarkkinoiden toimija 
noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa. 

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, 
että finanssimarkkinoiden toimija 
noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 258 artiklan mukaista 
komission toimivaltaa. 
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Kun kansalliset valvontaviranomaiset 
toteuttavat toimia asioissa, joihin 3 tai 
4 kohdan nojalla tehdyt päätökset 
vaikuttavat, toimien on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
esittää 32 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessa 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet, aikaansaadut sopimukset 
ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt 
päätökset.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Eri alojen toimivaltaisten viranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Sekakomitea ratkaisee 42 artiklan nojalla 
toimivien toimivaltaisten viranomaisten 
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välille mahdollisesti syntyvät 
erimielisyydet 11 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen. 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa valvontakollegioiden 
tehokkaaseen ja yhdenmukaisen toimintaan 
ja edistää yhteisön lainsäädännön
johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettujen valvontakollegioiden 
tehokkaaseen, vaikuttavaan ja
yhdenmukaiseen toimintaan, seuraa sitä ja
edistää unionin oikeuden johdonmukaista 
soveltamista kollegioissa.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu tarkkailijana
valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
”toimivaltaisena viranomaisena”, ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää. 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää. 
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Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
voi antaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
teknisiä standardeja, ohjeita ja 
suosituksia valvonnan ja 
valvontakollegioiden omaksumien 
parhaiden käytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän 
roolilla on tarkoitus antaa uusille 
Euroopan valvontaviranomaisille 
mahdollisuus ratkaista kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä kiistoja 
11 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Jos rajatylittävää toimintaa 
harjoittavan laitoksen 
valvontaviranomaiset eivät pääse 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä suoraan kyseistä 
laitosta koskevia valvontapäätöksiä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
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ulottuvuus
1. Kansallisten viranomaisten on 
valvottava sellaisten finanssilaitosten 
vakautta, joiden toiminnalla on unionin 
tason ulottuvuus, toimimalla 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajana ja noudattamalla sen antamia 
ohjeita, jotta varmistetaan samojen 
valvontasääntöjen soveltaminen koko 
Euroopan unionissa.
2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa valvontasääntöluonnoksensa 
komissiolle ja samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
hyväksyy valvontasääntöluonnoksen 7 tai 
8 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.
3. Jäljempänä 29 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
tehtävässä hallintoneuvoston päätöksessä 
yksilöidään merkittävät finanssilaitokset, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus. Tällaisten finanssilaitosten 
yksilöintiperusteissa on otettava 
huomioon finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmän, 
Kansainvälisen valuuttarahaston ja 
Kansainvälisen järjestelypankin 
määrittelemät perusteet.
4. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittää yhdessä EJRK:n kanssa 
merkittäville laitoksille tarkoitetun 
mallitietolomakkeen, jotta varmistetaan 
kyseisten laitosten järjestelmäriskien 
moitteeton hallinta.
5. Jotta voidaan varmistaa sellaisten 
finanssilaitosten yhteisvastuullisuus, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus, eurooppalaisten tallettajien 
etujen suojaamiseksi ja 
järjestelmäriskeistä veronmaksajille 
koituvien kustannusten pienentämiseksi 
perustetaan Euroopan 
rahoitussuojarahasto (jäljempänä 
'rahasto'). Rahaston tehtävänä on auttaa 
myös vaikeuksissa olevia unionin alueen 
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laitoksia, jos vaikeudet saattavat uhata 
Euroopan rahoitusalan sisämarkkinoiden 
vakautta. Rahastoa rahoitetaan kyseisten 
laitosten maksuilla. Kunkin 
finanssilaitoksen osuuden laskemisessa 
käytetään hyvän hallintotavan palkitsevia 
perusteita. Maksut korvaavat 
samankaltaisiin kansallisiin rahastoihin 
suoritetut maksut.
6. Jos pankkien maksuista kertyneet varat 
eivät riitä kriisin ratkaisemiseen, rahaston 
varoja voidaan lisätä laskemalla liikkeelle 
joukkolaina. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeusoloissa helpottaa rahaston 
joukkolainan liikkeellelaskua takuilla ja 
sellaista maksua vastaan, joka ilmentää 
asianmukaisesti riskiä. Takuut jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken 7 kohdassa 
vahvistetuin perustein.
7. Jos yksi tai useampi laitos ei 
äärimmäisissä poikkeusoloissa selviydy 
järjestelmäriskitilanteesta ja jos 
käytettävissä olevat resurssit ovat 
riittämättömät, asianomainen jäsenvaltio 
puuttuu ongelmatilanteeseen muutetussa 
yhteistoimintapöytäkirjassa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. 
Taakanjakojärjestelyihin voi sisältyä joku 
seuraavista perusteista tai niiden 
yhdistelmä: laitoksen talletukset, laitoksen 
varat (joko laskennallisten arvojen, 
markkina-arvojen tai riskipainotettujen 
arvojen perusteella), laitoksen tuotot ja 
laitoksen maksujärjestelmävirtojen osuus.
8. Rahaston jäsenyys korvaa sen 
toimintaan osallistuvien unionin laitosten 
jäsenyyden nykyisissä kansallisissa 
järjestelmissä. Rahastoa johtaa 
johtokunta, jonka 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. 
Johtokunnan jäsenet valitaan kansallisten 
viranomaisten henkilöstön keskuudesta. 
Perustetaan neuvoa-antava komitea, 
johon kuuluvat rahaston toimintaan 
osallistuvat finanssilaitokset.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
delegoi jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisille 12 a artiklassa 
tarkoitettujen sellaisten finanssilaitosten 
vakausvalvontaan liittyvät tehtävät ja 
vastuut, joiden toiminnalla on unionin 
tason ulottuvuus.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
edustaa Euroopan unionia kaikilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joilla 
käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat edelleen osallistua
foorumeihin, jotka käsittelevät kansallisia 
kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka koskevat 
niiden omaa toimintaa ja unionin 
oikeuden mukaisia toimivaltuuksia.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää yhteyksiä kolmansien maiden 
valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön toimielinten 

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia 
järjestelyjä kolmansien maiden 
valvontaviranomaisten, kansainvälisten 
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toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia 
järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

järjestöjen ja hallintoelinten kanssa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin
toimielinten ja jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti 
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] 
[15] artiklan mukaisesti. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen luo 
asianmukaiset menettelyt yksittäisiä 
finanssilaitoksia koskevien 
luottamuksellisten tietojen esittämistä 
varten.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan
merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
esitettävä arviointi siitä, missä määrin se 
siihen vaikuttaa.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan komission järjestämän ja 
hallinnoiman avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
kolmen ehdokkaan luettelon. Ehdokkaita 
kuultuaan Euroopan parlamentti valitsee 
heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää 
näin valitun ehdokkaan.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti katsoo, että 
yksikään sille esitetyistä ehdokkaista ei 
täytä ensimmäisessä alakohdassa 
esitettyjä vaatimuksia, avoin 
valintamenettely käynnistetään uudelleen.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas nimitetään, nimitykseen on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Poistetaan.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti voi kutsua 
puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä
antamaan säännöllisesti lausuntoja 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle
ja vastaamaan valiokunnan jäsenten 
esittämiin kysymyksiin kunnioittaen 
kuitenkin täysin puheenjohtajan 
riippumattomuutta.

1. Puheenjohtaja kutsutaan vähintään 
neljännesvuosittain antamaan lausuntoja 
Euroopan parlamentille ja vastaamaan sen
jäsenten esittämiin kysymyksiin.
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös pyytää 
puheenjohtajaa antamaan kertomuksen
tehtäviensä suorittamisesta. 

2. Puheenjohtajan on annettava kertomus
tehtäviensä suorittamisesta Euroopan 
parlamentille pyydettäessä ja vähintään 
15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
lausunnon antamista. 

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan avoimen 
valintamenettelyn jälkeen ansioiden, 
pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja 
niiden toimijoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission järjestämän ja 
hallinnoiman avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ja Euroopan parlamentin 
hyväksynnän saatuaan ansioiden, 
pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja 
niiden toimijoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Kokoonpano

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on 
osa EFVJ:ää, joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
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a) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka on 
yksilöity tämän asetuksen 1 artiklan 
2 kohdassa, asetuksen (EY) N:o …/2009 
[EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o …/… [EPV] 1 
artiklan 2 kohdassa; 
b) arvopaperimarkkinaviranomainen; 
c) Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen, joka perustetaan 
asetuksen (EY) N:o …/… [EVTEV] 1 
artiklalla; 
d) Euroopan pankkiviranomainen, joka 
perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklalla;
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea; 
f) komissio, kun kyseessä on 7, 9 ja 10 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen.
3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, 
varmistaa toimien johdonmukaisuuden 
eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja 
finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden eri alojen välisten kysymysten 
osalta Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa 40 artiklassa 
perustetun Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
välityksellä.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN 
VALVONTAVIRANOMAISTEN
SEKAKOMITEA

SEKAKOMITEA
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Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden ja niiden välisen 
oppimisen Euroopan pankkiviranomaisen 
ja Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kanssa erityisesti 
seuraavilla aloilla.

– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit rahoitusalan vakautta 
silmällä pitäen;
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet sekä
– tietojen vaihto EJRK:n kanssa sekä 
EJRK:n ja Euroopan 
valvontaviranomaisten välisen suhteen 
kehittäminen.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean hallinnolliseen tukeen.
Tähän sisältyvät henkilöstö-, hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenot.

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, 
johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä
Euroopan kolmesta 
valvontaviranomaisesta.
Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa 
kohtuullisesta osuudesta hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenoja.
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Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ainoastaan EFVJ:ään osallistuvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Valvonta

Jos merkittävän rajatylittävän 
finanssilaitoksen toiminta käsittää 
useampia aloja, sekakomitea päättää, 
mikä Euroopan valvontaviranomainen 
toimii johtavana toimivaltaisena 
viranomaisena ja/tai tekee sitovia 
päätöksiä Euroopan 
valvontaviranomaisten välisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien 
yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti 
korvattava itsensä tai henkilöstönsä 
tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat 
vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on 

1. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien 
yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti 
korvattava itsensä tai henkilöstönsä 
tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat 
perusteettomat vahingot. Unionin
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toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten 
vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-
asiat.

tuomioistuin on toimivaltainen 
ratkaisemaan tällaisten vahinkojen 
korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission kertomuksessa arvioidaan 
muun muassa seuraavaa: kansallisten 
viranomaisten valvontakäytännöissä 
saavutettu lähentyminen; 
valvontakollegioiden toiminta; 
useammassa maassa toimintaa 
harjoittavien laitosten ja erityisesti 
sellaisten laitosten valvontamekanismi, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus; 23 artiklan toiminta suhteessa 
suojatoimenpiteisiin ja valvojiin; 
valvonnan lähentyminen unionissa 
ilmenevien kriisien hallinnan ja 
ratkaisemisen alalla sekä kysymys siitä,
olisiko vakavaraisuuden valvonta ja 
liiketoiminnan harjoittaminen 
yhdistettävä vai erotettava. Sen tulee 
sisältää ehdotuksia siitä, miten 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
EFVJ:n roolia voidaan edelleen kehittää 
integroidun eurooppalaisen 
valvontarakenteen luomiseksi.
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