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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan tasoisen rahoitusmarkkinoiden sääntelyn riittämättömyys sekä markkinoiden 
valvontamekanismien heikkous tulivat esiin vuonna 2008 Eurooppaa vaivanneessa talous- ja 
rahoituskriisissä, jonka seurauksista kärsitään edelleen. Jacques de Larosièren johtaman 
asiantuntijaryhmän laatiman raportin perusteella Euroopan komissio on laatinut neljä 
ehdotusta, joiden käsittelystä parlamentissa vastaa talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon tarkoituksena on 
tarkastella, miten uusi Euroopan valvontaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea, 
jotka luotiin edellä mainituissa ehdotuksissa, sovitetaan institutionaaliseen järjestelmään. 
Valiokunta on pohtinut myös rahoituspalveluja koskevien yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimista, jotta voidaan varmistaa toisaalta toimintojen johdonmukaisuus ja 
toisaalta tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen suoja Euroopan unionissa. 
Lausunnossa on käsitelty erityisesti suhdetta yksityisen sektorin laitoksiin sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen ja kansallisten valvontaviranomaisten välistä suhdetta. Lopuksi 
valiokunta on keskittynyt erityisesti ongelmaan, joka koskee rajat ylittävien laitosten 
valvontaa.

Vuoden 2008 rahoituskriisistä selviämiseen vaaditaan eurooppalaisia vastatoimia 
eurooppalaisiin ongelmiin. Lissabonin sopimuksella myönnettyjen uusien toimivaltuuksiensa 
nojalla Euroopan parlamentin on hoidettava kaikkien näiden asioiden käsittelyyn liittyvä 
tärkeä tehtävänsä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jo kauan ennen rahoituskriisiä 
Euroopan parlamentti vaati toistuvasti 
aidosti yhtäläisiä toimintaedellytyksiä 
kaikille unionin tason toimijoille 
huomauttaen siinä yhteydessä myös 
merkittävistä puutteista unionin 
valvonnassa, joka kohdistuu yhä 
yhdentyneempiin rahoitusmarkkinoihin 
(katso García-Margallo y Marfilin 
mietintö komission tiedonannosta 
rahoitusmarkkinoiden puitteiden 
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toteuttamisesta: toimintasuunnitelma 
(2000), Van den Burgin mietintö 
toiminnan vakauden valvontaa koskevista 
säännöistä Euroopan unionissa (2002), 
Van den Burgin mietintö 
rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 
koskevasta valkoisesta kirjasta (2007) 
sekä Van den Burgin ja Daianun mietintö 
ja siihen liitetyt suositukset komissiolle 
Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: 
tuleva valvontarakenne (2008)); katso 
lisäksi Skinnerin Solvency II -mietintö ja 
Gauzèson mietintö luottoluokituslaitoksia 
koskevasta asetuksesta (2009).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä 
helmikuuta 2009 esittämässä raportissa 
muun muassa suositettiin, että perustetaan
yhteisön tasoinen elin, jonka tehtävänä on 
valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä 
helmikuuta 2009 esittämässä raportissa 
muun muassa suositettiin, että perustetaan
unionin tasoinen elin, jonka tehtävänä on 
valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 
2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan 
finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia
rahoitusvakauden turvaamista EU:n tasolla 
koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin 
uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason 
vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan 
järjestelmäriskikomitean (EJRK) 

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 
2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan 
finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia
rahoitusvakauden turvaamista unionin
tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. 
Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti 
makrotason vakauden valvonnasta 
vastaavan Euroopan 
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perustaminen. Komission näkemystä ja 
aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia 
siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa 
käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 
9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä 
neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa. Komission 
näkemysten mukaisesti se katsoi, että 
EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, 
hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle 
käyttäen myös hyväksi kansallisten 
keskuspankkien ja valvontaviranomaisten 
teknisiä lausuntoja.

järjestelmäriskikomitean (EJRK) 
perustaminen. Komission näkemystä ja 
aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia 
siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa 
käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 
9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä 
neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa. Komission 
näkemysten mukaisesti se katsoi, että 
EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, 
hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle 
käyttäen myös hyväksi kansallisten 
keskuspankkien ja valvontaviranomaisten 
teknisiä lausuntoja. EKP:n EJRK:lle 
antama tuki ja EJRK:lle annetut tehtävät 
eivät saisi rajoittaa EKP:n 
riippumattomuutta sen suorittaessa sille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa annettuja tehtäviä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kansainvälisten 
rahoitusmarkkinoiden integroituminen 
edellyttää unionin voimakasta 
sitoutumista koko maailman tasolla. 
EJRK:n olisi käytettävä hyväkseen 
korkean tason tieteellisen komitean 
asiantuntemusta ja huolehdittava kaikista 
maailmanlaajuisiella tasolla tarvittavista 
tehtävistä, jotta unionin kanta otetaan 
huomioon rahoitusmarkkinoiden 
vakautta koskevissa kysymyksissä, ja 
tehtävä erityisesti tiivistä yhteistyötä 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), 
rahoituspalveluviranomaisen (FSB) sekä 
G20-ryhmän kaikkien osapuolten kanssa.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisön nykyjärjestelyissä 
kiinnitetään liian vähän huomiota
makrotason vakauden valvontaan. Vastuu 
makrotason vakauden arvioinnista on yhä 
pirstaleista ja sitä harjoittavat eri 
viranomaiset eri tasoilla, eikä ole 
olemassa mekanismia, jolla 
varmistettaisiin, että makrotason 
vakauteen kohdistuvat riskit havaitaan 
asianmukaisesti ja että varoitukset ja 
suositukset annetaan selkeästi ja niiden 
perusteella toteutetaan jatkotoimia.

(6) Unionin ja maailmanlaajuisten 
rahoitusjärjestelmien asianmukainen 
toimivuus ja niihin kohdistuvien uhkien 
lieventäminen edellyttävät makrotason ja 
mikrotason ohjauksen 
yhtyeensovittamista. Kuten maaliskuussa 
2009 julkaistussa Turnerin katsauksessa 
"Sääntelyn vastaus maailmanlaajuisen 
pankkikriisiin" todetaan, luotettavat 
järjestelyt edellyttävät joko kansallisten 
toimivaltuuksien lisäämistä, mikä 
tarkoittaa sisämarkkinoiden avoimuuden 
vähentämistä tai Euroopan yhdentymisen 
tehostamista. Koska terveellä pohjalla 
toimiva rahoitusjärjestelmä edistää 
unionin talouskasvua ja kilpailukykyä ja 
vaikuttaa reaalitalouteen, de Larosièren 
työryhmä ja sen suosituksesta myös EU:n 
toimielimet ovat asettuneet Euroopan 
yhdentymisen tehostamisen kannalle.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) De Larosièren työryhmän raportissa 
todetaan myös, että makrotason vakauden 
valvonnalla ei ole merkitystä, jos sillä ei 
pystytä jollakin tavalla vaikuttamaan 
mikrotason vakauden valvontaan, kun 
taas mikrotason vakauden valvonnalla ei
voida tehokkaasti valvoa finanssivakautta, 
jos kehitystä makrotasolla ei oteta 
riittävästi huomioon.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 c) Olisi perustettava Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmä, joka kokoaa 
sekä kansalliset että unionin tason 
finanssivalvonnan toimijat toimimaan 
verkostona. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän osapuolten 
on harjoitettava yhteistyötä luottamuksen 
ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen 
ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti 
keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus 
ja luotettavuus. Unionin tasolla verkoston 
tulisi koostua EJKR:sta ja kolmesta 
mikrotason valvontaviranomaisesta: 
asetuksella (EU) N:o … 2010 perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkitoiminta), asetuksella (EU) N:o … 
2010 perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) sekä asetuksella 
(EU) N:o … 2010 perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet). 
(Euroopan valvontaviranomaisten nimiä 
koskevat muutokset tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö 
suositus säilyttää luottamuksellisena vai 
julkaista, ottaen huomioon, että 
julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa 
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edistää suositusten noudattamista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Jos EJKR havaitsee riskin, joka 
saattaa vakavalla tavalla vaarantaa 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan osittain tai kokonaan, sen olisi 
pystyttävä antamaan varoitus, jolla 
kriisitilanteesta ilmoitetaan. Mainitussa 
tapauksessa EJKR:n olisi välitettävä 
varoitus välittömästi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle. Kriisitilanteissa 
EJKR:n olisi annettava kriisivaroituksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun 
Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../... perustetun 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan
valvontaviranomaiselle.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos 
toimien toteuttamatta jättäminen voidaan 
perustella tarkoituksenmukaisella tavalla
("toimi tai selitä" -mekanismi).

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos 
toimien toteuttamatta jättäminen voidaan 
perustella tarkoituksenmukaisella tavalla
("toimi tai selitä" -mekanismi) erityisesti 
Euroopan parlamentille.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö 
suositus säilyttää luottamuksellisena vai 
julkaista, ottaen huomioon, että 
julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa 
edistää suositusten noudattamista.

Poistetaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EJRK:n olisi raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään
kerran vuodessa ja useamminkin, jos 
finanssialan häiriöt leviävät laajalle.

(12) EJRK:n olisi raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään
puolivuosittain ja useamminkin, jos 
finanssialan häiriöt leviävät laajalle.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Ottaen huomioon kansainvälisten 
finanssimarkkinoiden yhdentyminen 
kansainvälisellä tasolla ja finanssikriisien 
leviämisriski EJRK:n toiminta olisi 
koordinoitava Kansainvälisen 
valuuttarahaston ja hiljattain perustetun 
finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmän toiminnan kanssa, sillä 
näiden tahojen odotetaan antavan 
varhaisvaroituksia makrotason vakauteen 
maailmanlaajuisella tasolla kohdistuvista 
riskeistä.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) De Larosièren työryhmän raportti 
huomioon ottaen vaiheittain eteneminen 
on tarpeen. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi tarkasteltava 
kokonaisuudessaan uudestaan Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan 
valvontaviranomaista ...*mennessä.
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmään 
kuuluvat
(a) EJKR;
(b) asetuksella (EU) N:o .../2010 (ESMA) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat); 
(c) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EIOPA) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet); 
(d) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EPV) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (pankkitoiminta); 
(e) asetusten (EU) N:o .../2010[EPV], N:o 
.../... [EAMV], N:o …/… [EVTEV] 40 
artiklassa tarkoitettu Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea); 
[EAMV], No …/…[EVTEV];
(f) asetusten (EU) N:o .../... [EAMV], N:o 
…/… [EVTEV] ja N:o .../... (EPV) 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
(g) komissio asetusten (EU) 
N:o.../...[EPV], N:o .../... [EAMV] ja N:o 
…/… [EVTEV] 7 ja 9 artiklassa 
mainittujen tehtävien toteuttamista 
varten;
Edellä b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sijaintipaikka on [xxx].
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmän 
osapuolten on harjoitettava yhteistyötä 
luottamuksen ja täydellisen keskinäisen 
kunnioituksen ilmapiirissä ja 
varmistettava erityisesti keskinäisen 
tiedonkulun asianmukaisuus ja 
luotettavuus.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta sekä tarvittaessa 
kriisitilanteesta ilmoittaminen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmän 
kanssa ja tarvittaessa sellaisten 
järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen 
toimittaminen Euroopan 
valvontaviranomaisille, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmän
kaikkien muiden osapuolten kanssa ja 
tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin 
liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan 
valvontaviranomaisille, joita nämä 
tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) osallistuminen Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteaan;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen virkaan astumista EJRK:n 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
ilmoittavat Euroopan parlamentille 
julkisessa kuulemisessa, miten he aikovat 
täyttää tämän asetuksen mukaiset 
tehtävänsä. Asetusten (EU) N:o .../... 
[EPV], N:o .../..., [EAMV], N:o .../... 
[EVTEV] XX artiklan mukaisesti 
Euroopan parlamentti kuulee toista 
varapuheenjohtajaa tämän 
ominaisuudessa asianomaisen Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajana; 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarvittaessa muita asiaan liittyviä 
tehtäviä suorittavat kansainvälisten 
instituutioiden korkean tason edustajat 
voidaan kutsua osallistumaan 
hallintoneuvoston kokouksiin.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti yksi 
Euroopan talousalueen korkean tason 
edustaja voidaan kutsua osallistumaan 
hallintoneuvoston kokouksiin.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa neuvoja 
asianomaisilta yksityissektorin 
sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on
pyydettävä tarvittaessa neuvoja 
asianomaisilta yksityissektorin 
sidosryhmiltä, ammattijärjestöt, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja 
kuluttajajärjestöt mukaan luettuina.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EJRK voi pyytää Euroopan
valvontaviranomaisilta tietoja 
tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä 
finanssilaitoksia ei voida tunnistaa.
Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden 
viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta 
saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi 
pyytää tietoja kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, kansallisilta 
keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta 
viranomaisilta.

3. EJRK:n pyynnöstä Euroopan
valvontaviranomaiset antavat tietoja 
tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä 
finanssilaitoksia ei voida tunnistaa.  
Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden 
viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta 
saataville kohtuullisessa ajassa,
kansallisten valvontaviranomaisten, 
kansallisten keskuspankkien tai 
jäsenvaltioiden muiden viranomaisten on 
annettava tietoja EJRK:n esittämän 
pyynnön perusteella.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan
valvontaviranomaisille perustellun 
pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa.

4. EJRK:n perustellusta pyynnöstä
Euroopan valvontaviranomaiset 
toimittavat tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EJRK:n henkilöstöä voidaan kutsua 
yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten 
kanssa valvojien ja systeemisesti 
merkittävien rahoitusryhmittymien ja 
erityisesti valvontakollegioiden 
kokouksiin, ja he voivat esittää 
kysymyksiä ja saada relevanttia ensi 
käden tietoa. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava neuvostolle, ja kun ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
myös toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle 
tai useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ne on myös 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toimet kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti 
rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
asetusten (EU) N:o .../...[EPV], N:o .../... 
[EAMV] ja N:o .../...[EVTEV ] 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä varoituksen, jossa se 
ilmoittaa kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
kyseiselle Euroopan 
valvontaviranomaiselle.
3. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettua 
päätöstä omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai 
useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai 
useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
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useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa 
asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos suositus on julkistettu ja 
suositusta ei ole noudatettu eivätkä 
suosituksen saajat ole pystyneet 
selittämään, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, Euroopan 
parlamentti voi EJRK:aa ja neuvostoa 
kuultuaan pyytää suosituksen saajat 
Euroopan parlamentin kuultaviksi.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään
kerran vuodessa.

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään
puolivuosittain.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä artiklassa tarkoitetut raportit 
ovat julkisia.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä neuvoston tai komission 
pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä Euroopan parlamentin,
neuvoston tai komission pyynnöstä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EJRK:n puheenjohtajaa ja muita 
ohjauskomitean jäseniä voidaan 
Euroopan parlamentin pyynnöstä kuulla 
Euroopan parlamentin toimivaltaisissa 
valiokunnissa.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta 
komission kertomuksen perusteella kolmen 
vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja 
määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, 
onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota 
tarkistettava.

Euroopan parlamentti ja neuvosto
tarkastelevat tätä asetusta komission 
kertomuksen perusteella kolmen vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta ja määrittelee 
EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n 
tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava.

Kertomuksessa on arvioitava erityisesti,
– olisiko EFVJ:n rakennetta 
yksinkertaistettava ja vahvistettava 
makro- ja mikrotason välisen 
yhdenmukaisuuden sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten 
yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi;
– olisiko Euroopan 
valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia 
lisättävä;
– onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa 
maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;
– onko EFVJ:n sisällä riittävästi 
monimuotoisuutta ja huippuosaamista.
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