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Tarkistus 42
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 1 
artiklan toisen kohdan, 10 artiklan ja 11 
artiklan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-
sopimus) 15 artiklan, 

Or. en

Tarkistus 43
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni on viime vuosikymmenten 
aikana edistynyt huomattavasti 
pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
luomisessa. Näin ollen useissa 
jäsenvaltiossa pankkiryhmittymillä, joiden 
pääkonttori on jossain toisessa 
jäsenvaltiossa, on huomattava 
markkinaosuus, ja luottolaitokset ovat 
hajauttaneet maantieteellisesti 
toimintaansa, erityisesti euroalueella.

(1) Unioni on viime vuosikymmenten 
aikana edistynyt huomattavasti 
pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
luomisessa samalla kun 
rahoitusmarkkinoita koskevaa sääntelyä 
on purettu merkittävästi. Näin ollen 
useissa jäsenvaltiossa pankkiryhmittymillä, 
joiden pääkonttori on jossain toisessa 
jäsenvaltiossa, on huomattava 
markkinaosuus, ja luottolaitokset ovat 
hajauttaneet maantieteellisesti 
toimintaansa, erityisesti euroalueella.

Or. en

Tarkistus 44
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn 
purkamisen seurauksena 
markkinatoimijat ovat lietsoneet liiallista 
keinottelua erilaisilla rahoitustuotteilla, 
joilla ei usein ole ollut lisäarvoa 
makrotalouden näkökulmasta. Tätä 
käyttäytymistä voidaan pitää yhtenä 
nykyisen rahoituskriisin ja valtion velkaa 
koskevan kriisin tärkeimmistä syistä. 
Joissakin EU:n jäsenvaltioissa 
valvontaviranomaiset eivät ole havainneet 
näitä ongelmia tai reagoineet niihin 
asianmukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 45
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
säilyttäminen ja syventäminen on 
olennaisen tärkeää talouden elpymisen 
edistämiseksi unionissa Tämä on kuitenkin 
yhä haastavampaa. On näyttöä siitä, että 
pankkimarkkinoiden yhdentyminen 
unionissa on pysähtymässä.

(2) Yleistä hyvinvointia ja reaalitaloutta 
edistävät vakaat rahoitusjärjestelmät ovat 
olennaisen tärkeitä talouden elpymisen 
edistämiseksi unionissa Tämä on kuitenkin 
yhä haastavampaa.

Or. en

Tarkistus 46
Marietta Giannakou
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
säilyttäminen ja syventäminen on 
olennaisen tärkeää talouden elpymisen 
edistämiseksi unionissa Tämä on kuitenkin 
yhä haastavampaa. On näyttöä siitä, että 
pankkimarkkinoiden yhdentyminen 
unionissa on pysähtymässä.

(2) Pankkipalvelujen sisämarkkinoiden 
säilyttäminen ja syventäminen on 
olennaisen tärkeää talouden elpymisen 
edistämiseksi unionissa Tämä on kuitenkin 
yhä haastavampaa. On näyttöä siitä, että 
pankkimarkkinoiden yhdentyminen 
unionissa on pysähtymässä. On 
odotettavissa, että pankkijärjestelmä 
keskittyy yhä enemmän Euroopan 
unionissa, ja siten kaikissa euroalueen 
jäsenvaltioissa toimivien luottolaitosten 
määrä vähenee erittäin huomattavasti.

Or. el

Tarkistus 47
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Samaan aikaan valvontaviranomaisten 
on kiristettävä valvontatoimiaan, jotta 
viime vuosien finanssikriisin opetukset 
voidaan ottaa huomioon ja voidaan valvoa 
hyvin monimutkaisia ja keskenään 
sidoksissa olevia markkinoita ja laitoksia.

(3) Samaan aikaan valvontaviranomaisten 
on kiristettävä valvontatoimiaan, jotta 
viime vuosien finanssikriisin opetukset 
voidaan ottaa huomioon ja voidaan valvoa 
hyvin monimutkaisia ja mahdollisesti 
vaarallisia keskenään sidoksissa olevia 
markkinoita ja laitoksia.

Or. en

Tarkistus 48
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Toimivalta valvoa yksittäisiä pankkeja 
unionissa on enimmäkseen säilynyt 
kansallisella tasolla. Tämä heikentää 
valvonnan tehoa ja valvontaviranomaisten 
kykyä päästä yhteisymmärrykseen 
pankkisektorin vakaudesta unionissa. Jotta 
säilytettäisiin markkinoiden 
yhdentymisestä kasvuun ja hyvinvointiin 
aiheutuvat positiiviset vaikutukset ja 
lisättäisiin niitä, valvontatehtävien 
yhdentämistä olisi lisättävä.

(4) Toimivalta valvoa yksittäisiä pankkeja 
unionissa on enimmäkseen säilynyt 
kansallisella tasolla. Tämä heikentää 
valvonnan tehoa ja valvontaviranomaisten 
kykyä päästä yhteisymmärrykseen 
pankkisektorin vakaudesta unionissa. Jotta 
saavutettaisiin kestävää taloudellista 
kasvua, hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden lisäämistä sekä 
yhdentymistä kasvuun ja hyvinvointiin 
koskevat tavoitteet, valvontatehtävien 
yhdentämistä olisi lisättävä. Tämän 
lainsäädännön yleistavoitteena on 
parantaa Euroopan 
rahoitusmarkkinoiden valvontaa 
hallitusten talousarvioiden ja 
veronmaksajien suojelemiseksi 
keinottelun riskeiltä ja 
rahoitusmarkkinatoimijoiden 
rikkomuksilta. 

Or. en

Tarkistus 49
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Luottolaitosten vakaus on usein 
edelleen läheisessä yhteydessä 
luottolaitoksen sijoittautumisjäsenvaltioon. 
Epäilyt julkisen velan kestävyydestä, 
talouden kasvunäkymistä ja luottolaitosten 
elinkelpoisuudesta ovat luoneet negatiivisia 
markkinatrendejä, jotka vahvistavat 
toisiaan. Tämä voi vaarantaa joidenkin 
luottolaitosten elinkelpoisuuden ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja saattaa
rasittaa tuntuvasti asianomaisten 
jäsenvaltioiden jo ennestään kireää julkisen 

(5) Luottolaitosten vakaus on usein 
edelleen läheisessä yhteydessä 
luottolaitoksen sijoittautumisjäsenvaltioon. 
Epäilyt julkisen velan kestävyydestä, 
talouden kasvunäkymistä ja luottolaitosten 
elinkelpoisuudesta ovat luoneet negatiivisia 
markkinatrendejä, jotka vahvistavat 
toisiaan. Tämä voi vaarantaa joidenkin 
luottolaitosten elinkelpoisuuden ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja rasittaa 
tuntuvasti asianomaisten jäsenvaltioiden jo 
ennestään kireää julkisen talouden 
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talouden tilannetta. Tällainen ongelma 
aiheuttaa erityisiä riskejä euroalueella, jolla 
yhteinen raha kasvattaa todennäköisyyttä, 
että jonkin jäsenvaltion negatiivinen 
kehitys luo koko euroalueen 
talouskehitykseen ja vakauteen kohdistuvia 
riskejä.

tilannetta. Tällainen ongelma aiheuttaa 
erityisiä riskejä euroalueella, jolla yhteinen 
raha kasvattaa todennäköisyyttä, että 
jonkin jäsenvaltion negatiivinen kehitys 
luo koko euroalueen talouskehitykseen ja 
vakauteen kohdistuvia riskejä.

Or. en

Tarkistus 50
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan pankkiviranomainen (EPV) 
perustettiin Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1093/2010 vuonna 
2011, ja Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä perustettiin kyseisen asetuksen 
2 artiklalla, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 2 artiklalla ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 2 artiklalla. Näillä kaikilla on 
tuntuvasti parannettu 
pankkivalvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä unionissa. EPV edistää 
huomattavasti unionissa tarjottavien 
rahoituspalvelujen yhteisen sääntökirjan 
luomista, ja se on ollut ratkaisevan 
tärkeässä asemassa toteutettaessa 
johdonmukaisella tavalla keskeisten 

(6) Euroopan pankkiviranomainen (EPV) 
perustettiin Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta 
24 päivänä marraskuuta 2010 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1093/2010 vuonna 
2011, ja Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä perustettiin kyseisen asetuksen 
2 artiklalla, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun asetuksen (EU) N:o 
1094/2010 2 artiklalla ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 2 artiklalla. Näillä kaikilla on 
tuntuvasti parannettu 
pankkivalvontaviranomaisten välistä 
yhteistyötä unionissa. EPV edistää 
huomattavasti unionissa tarjottavien 
rahoituspalvelujen yhteisen sääntökirjan 
luomista, ja siitä on tullut unionin 
pankkien vakavaraisuussääntöjen 
yhdenmukaistetun täytäntöönpanon 
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unionin luottolaitosten pääomittamista, 
josta Eurooppa-neuvosto sopi lokakuussa 
2011.

viimeinen takaaja, kun on vahvistettu 
laadukkaat yhteiset sääntely- ja 
valvontastandardit ja -käytännöt sekä 
niihin liittyvät menetelmät ja mittaukset ja 
oikeudellisesti sitovia unionin säännöksiä 
seurataan, arvioidaan ja pannaan 
täytäntöön sekä sovitellaan ja ratkaistaan 
yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvien toimivaltaisten 
viranomaisten välisiä erimielisyyksiä. 

Or. en

Tarkistus 51
Vital Moreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Euroopan unionin toimielinten 
vilpittömän yhteistyön periaate on 
vahvistettu perussopimuksissa ja 
erityisesti SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 
kohdassa.

Or. en

Tarkistus 52
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen vuoksi olisi perustettava Euroopan 
pankkiunioni, jonka tukena olisi koko 
sisämarkkinoita koskeva 
rahoituspalvelujen aito yhteinen 
sääntökirja ja joka koostuisi yhteisestä 
valvontamekanismista, yhteisestä 
talletussuojajärjestelmästä ja 

(9) Sen vuoksi olisi vahvistettava koko 
sisämarkkinoita koskeva 
rahoituspalvelujen yhteinen sääntökirja, 
EPV:n laatima eurooppalainen 
valvontakäsikirja ja perustettava yhteinen 
talletussuojajärjestelmä ja 
kriisinratkaisujärjestelmä. Kun otetaan 



AM\918462FI.doc 9/61 PE500.478v01-00

FI

kriisinratkaisujärjestelmästä. Kun otetaan 
huomioon yhteistä rahaa käyttävien 
jäsenvaltioiden väliset läheiset yhteydet ja 
vuorovaikutukset, pankkiunionin olisi 
katettava vähintään kaikki euroalueen 
jäsenvaltiot. Sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi ja syventämiseksi 
pankkiunionin olisi oltava avoin kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden osallistumiselle
siinä määrin kuin tämä on 
institutionaalisesti mahdollista.

huomioon yhteistä rahaa käyttävien 
jäsenvaltioiden väliset läheiset yhteydet ja 
vuorovaikutukset, yhteisen 
valvontamekanismin olisi katettava 
vähintään kaikki euroalueen jäsenvaltiot. 
Rahoitusmarkkinoiden Euroopan 
yhdentymisprosessille aiheuttamien 
mahdollisten uhkien vähentämiseksi siinä 
määrin kuin tämä on institutionaalisesti 
mahdollista koko Euroopan unionia 
varten on kuitenkin perustettava 
lähitulevaisuudessa yhteinen 
valvontamekanismi.

Or. en

Tarkistus 53
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen vuoksi olisi perustettava Euroopan 
pankkiunioni, jonka tukena olisi koko 
sisämarkkinoita koskeva 
rahoituspalvelujen aito yhteinen sääntökirja 
ja joka koostuisi yhteisestä 
valvontamekanismista, yhteisestä 
talletussuojajärjestelmästä ja 
kriisinratkaisujärjestelmästä. . Kun otetaan 
huomioon yhteistä rahaa käyttävien 
jäsenvaltioiden väliset läheiset yhteydet ja 
vuorovaikutukset, pankkiunionin olisi 
katettava vähintään kaikki euroalueen 
jäsenvaltiot. Sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi ja syventämiseksi 
pankkiunionin olisi oltava avoin kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden osallistumiselle 
siinä määrin kuin tämä on 
institutionaalisesti mahdollista.

(9) Sen vuoksi olisi perustettava Euroopan 
pankkiunioni, jonka tukena olisi koko 
sisämarkkinoita koskeva 
rahoituspalvelujen aito yhteinen sääntökirja 
ja joka koostuisi yhteisestä 
valvontamekanismista, yhteisestä 
talletussuojajärjestelmästä ja 
kriisinratkaisujärjestelmästä. . Kun otetaan 
huomioon yhteistä rahaa käyttävien 
jäsenvaltioiden väliset läheiset yhteydet ja 
vuorovaikutukset, pankkiunionin olisi 
katettava vähintään kaikki euroalueen 
jäsenvaltiot. Sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi ja syventämiseksi 
pankkiunionin olisi oltava avoin kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö ei ole euro mutta jotka 
harjoittavat tiivistä yhteistyötä EKP:n 
kanssa 6 artiklan mukaisesti, 
osallistumiselle siinä määrin kuin tämä on 
institutionaalisesti mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 54
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yhteisellä valvontamekanismilla olisi 
ensimmäisenä askelena kohti 
pankkiunionia varmistettava, että 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa 
koskeva unionin politiikka pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisella ja tehokkaalla 
tavalla, että rahoituspalvelujen yhteistä 
sääntökirjaa sovelletaan tasapuolisesti 
kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden 
luottolaitoksiin ja että kyseisiä 
luottolaitoksia valvotaan parhaalla 
mahdollisella tavalla vakavaraisuuteen 
liittymättömien muiden näkökohtien 
estämättä. Yhteinen valvontamekanismi on
perusta otettaessa seuraavia askeleita kohti 
pankkiunionia. Tämä kuvastaa sitä 
periaatetta, että ensin tarvitaan yhteistä 
valvontaa, jotta pienennettäisiin 
todennäköisyyttä, jolla kriisitilanteessa 
joudutaan turvautumaan yhteisiin 
väliintulomekanismeihin.

(10) Yhteisellä valvontamekanismilla olisi 
varmistettava, että luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaa koskeva unionin 
politiikka pannaan täytäntöön
yhdenmukaisella ja tehokkaalla tavalla, että 
rahoituspalvelujen yhteistä sääntökirjaa 
sovelletaan tasapuolisesti kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
luottolaitoksiin ja että kyseisiä 
luottolaitoksia valvotaan parhaalla 
mahdollisella tavalla vakavaraisuuteen 
liittymättömien muiden näkökohtien 
estämättä. Nykyisten kansallisten 
valvontaviranomaisten osallistuminen 
varmistaa resurssien saatavuuden ja 
tiedot kansallisista oikeus- ja 
verojärjestelmistä sekä erityistä 
markkinaolosuhteista ja -rakenteista 
jäsenvaltioissa. Yhteinen 
valvontamekanismi voisi olla perusta 
otettaessa seuraavia askeleita kohti 
pankkiunionia. Tämä kuvastaa sitä 
periaatetta, että ensin tarvitaan yhteistä 
valvontaa, jotta pienennettäisiin 
todennäköisyyttä, jolla kriisitilanteessa 
joudutaan turvautumaan yhteisiin 
väliintulomekanismeihin.

Or. en

Tarkistus 55
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale



AM\918462FI.doc 11/61 PE500.478v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, joten sillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa valvontatoimia 
keskittyen Euroopan rahoitusjärjestelmän 
vakauden suojaamiseen. Useissa 
jäsenvaltioissa keskuspankit vastaavatkin 
jo pankkivalvonnasta. EKP:lle olisi sen 
vuoksi annettava erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten valvontaan 
euroalueella liittyvää politiikkaa.

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, joten sillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa erityisiä
valvontatoimia keskittyen Euroopan 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
suojaamiseen niin, että tehtävät on jaettu 
järkevästi kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa.
Siirtymävaihetta varten ja kunnes kaikki 
oikeudelliset näkökohdat on perin pohjin 
tutkittu, EKP:lle olisi annettava tämän 
asetuksen mukaisesti erityistehtäviä, jotka 
koskevat tiettyjen luottolaitosten 
valvontaan euroalueella liittyvää 
politiikkaa. Yhteisessä 
valvontamekanismissa kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
hoidettava kaikki tehtävät, jotka eivät 
kuulu EKP:n suoran valvonnan piiriin.

Or. en

Tarkistus 56
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, joten sillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa valvontatoimia 
keskittyen Euroopan rahoitusjärjestelmän 
vakauden suojaamiseen. Useissa
jäsenvaltioissa keskuspankit vastaavatkin
jo pankkivalvonnasta. EKP:lle olisi sen 
vuoksi annettava erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten valvontaan 

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, joten sillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa valvontatoimia 
keskittyen Euroopan rahoitusjärjestelmän 
vakauden suojaamiseen. Sen 
osallistuminen vaikuttaa yhdennetyn 
valvontamekanismin uskottavuuteen ja 
tehokkuuteen. Toisaalta suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita keskuspankit 
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euroalueella liittyvää politiikkaa. vastaavat jo pankkivalvonnasta, ja näin 
ollen osana pitkän aikavälin visiota 
vahvemmasta talous- ja rahaunionista on 
myös tärkeää käyttää tätä tilaisuutta 
EKP:n roolin vahvistamiseen aitona 
keskuspankkina. Lisäksi verrattuna 
ehdotuksiin, jotka koskevat 
pankkivalvonnasta vastaavan uuden 
eurooppalaisen viranomaisen 
perustamista tulevaisuudessa, tällä 
ratkaisulla on myös se etu, että se ei lisää 
EU:n institutionaalisen rakenteen 
monimutkaisuutta. EKP:lle olisi sen 
vuoksi annettava erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten valvontaan 
euroalueella liittyvää politiikkaa.

Or. en

Tarkistus 57
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, joten sillä on hyvät 
edellytykset harjoittaa valvontatoimia 
keskittyen Euroopan rahoitusjärjestelmän 
vakauden suojaamiseen. Useissa 
jäsenvaltioissa keskuspankit vastaavatkin 
jo pankkivalvonnasta. EKP:lle olisi sen 
vuoksi annettava erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten valvontaan 
euroalueella liittyvää politiikkaa.

(11) EKP:llä on euroalueen 
keskuspankkina saatavilla lukuisia 
tietolähteitä, sen asiantuntemus 
tunnustetaan laajalti ja se on säilyttänyt 
kriisin aikana uskottavuutensa, joten sillä 
on hyvät edellytykset harjoittaa 
valvontatoimia keskittyen Euroopan 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
suojaamiseen. Useissa jäsenvaltioissa 
keskuspankit vastaavatkin jo 
pankkivalvonnasta. EKP:lle olisi sen 
vuoksi annettava erityistehtäviä, jotka 
koskevat luottolaitosten valvontaan 
euroalueella liittyvää politiikkaa.

Or. en
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Tarkistus 58
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EKP:lle olisi annettava ne erityiset 
valvontatehtävät, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvän unionin politiikan yhdenmukainen 
ja tehokas täytäntöönpano, kun taas muut 
tehtävät olisi jätettävä kansallisten 
viranomaisten vastuulle. EKP:n tehtäviin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
pyritään makrotason vakauteen.

(12) EKP:lle olisi annettava ne erityiset 
valvontatehtävät, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvän unionin politiikan yhdenmukainen 
ja tehokas täytäntöönpano, kun taas muut 
tehtävät olisi jätettävä kansallisten 
viranomaisten vastuulle. Näitä tehtäviä ja 
EKP:n suoran valvonnan piiriin 
kuulumattomia luottolaitoksia varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
harjoittama tehokas ja johdonmukainen 
valvonta yhteisessä 
valvontamekanismissa. EKP:n tehtäviin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
pyritään makrotason vakauteen.

Or. en

Tarkistus 59
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EKP:lle olisi annettava ne erityiset 
valvontatehtävät, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvän unionin politiikan yhdenmukainen 
ja tehokas täytäntöönpano, kun taas muut 
tehtävät olisi jätettävä kansallisten 
viranomaisten vastuulle. EKP:n tehtäviin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
pyritään makrotason vakauteen.

(12) EKP:lle olisi annettava ne erityiset 
valvontatehtävät, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvän unionin politiikan yhdenmukainen 
ja tehokas täytäntöönpano, kun taas muut 
tehtävät olisi jätettävä kansallisten 
viranomaisten vastuulle. EKP:n tehtäviin 
olisi sisällyttävä toimenpiteitä, joilla 
pyritään makrotason vakauteen.
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Valvontatehtävien antaminen 
rahaviranomaiselle ei saisi aiheuttaa sitä, 
että sen hintatason vakauden 
varmistamista koskeva ensisijainen tavoite 
suuntautuu muualle.

Or. el

Tarkistus 60
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Suurten pankkien toiminnan 
turvallisuus ja vakaus ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
rahoitusjärjestelmän vakaus. 
Viimeaikainen kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että pienemmät pankit voivat 
myös uhata rahoitusvakautta. Sen vuoksi
EKP:n olisi pystyttävä valvomaan kaikkia 
osallistuvien jäsenvaltioiden pankkeja.

(13) Rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävät rahoituslaitokset ovat 
erityinen uhka Euroopan talouksille. 
EKP:n olisi varmistettava, että nämä 
laitokset soveltavat liiketoimintamalleja, 
jotka palvelevat pikemminkin ihmisiä ja 
reaalitaloutta kuin niiden 
osakkeenomistajia. Siksi EKP:n olisi 
valvottava näitä rahoituslaitoksia tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten 
valvontaviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 61
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Ennakkoluvan saaminen 
luottolaitoksen toiminnan aloittamiseksi on 
keskeinen vakavaraisuuden 
valvontatekniikka, jolla varmistetaan, että 
näitä toimintoja harjoittavat ainoastaan 
sellaiset toimijat, joilla on vakaa 

(14) Ennakkoluvan saaminen 
luottolaitoksen toiminnan aloittamiseksi on 
keskeinen vakavaraisuuden 
valvontatekniikka, jolla varmistetaan, että 
näitä toimintoja harjoittavat ainoastaan 
sellaiset toimijat, joilla on vakaa 
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taloudellinen perusta, organisaatio, joka 
pystyy selviämään talletusten 
vastaanottoon ja luotonantoon liittyvistä 
erityisistä riskeistä, ja näiden tehtävien 
hoitamiseen sopivat johtajat. EKP:n 
tehtävänä olisi sen vuoksi oltava 
luottolaitosten toimilupien myöntäminen, 
ja sen vastuulla olisi myös oltava 
toimilupien peruuttaminen.

taloudellinen perusta, organisaatio, joka 
pystyy selviämään talletusten 
vastaanottoon ja luotonantoon liittyvistä 
erityisistä riskeistä, ja näiden tehtävien 
hoitamiseen sopivat johtajat. Tämän 
asetuksen 4 artiklan soveltamisalalla
EKP:n tehtävänä olisi sen vuoksi oltava 
luottolaitosten toimilupien myöntäminen, 
ja sen vastuulla olisi myös oltava 
toimilupien peruuttaminen.

Or. en

Tarkistus 62
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Mahdollisen uuden omistajan 
soveltuvuus on välttämätöntä arvioida 
ennen kuin luottolaitoksesta ostetaan 
huomattava osuus, jotta varmistetaan, että 
luottolaitoksen omistajat ovat edelleen 
soveltuvia ja taloudellisesti vakaita. 
EKP:llä unionin toimielimenä on hyvät 
edellytykset tehdä tällainen arviointi niin, 
ettei sisämarkkinoille aseteta aiheettomia 
rajoituksia. EKP:n tehtävänä olisi oltava 
luottolaitoksista olevien merkittävien 
omistusosuuksien hankinnan ja 
luovutuksen arvioiminen.

(16) Mahdollisen uuden omistajan 
soveltuvuus on välttämätöntä arvioida 
ennen kuin luottolaitoksesta ostetaan 
huomattava osuus, jotta varmistetaan, että 
luottolaitoksen omistajat ovat edelleen 
soveltuvia ja taloudellisesti vakaita. 
EKP:llä unionin toimielimenä on hyvät 
edellytykset tehdä tällainen arviointi niin, 
ettei sisämarkkinoille aseteta aiheettomia 
rajoituksia. Tämän asetuksen 4 artiklan 
soveltamisalalla EKP:n tehtävänä olisi sen 
vuoksi oltava luottolaitoksista olevien 
merkittävien omistusosuuksien hankinnan 
ja luovutuksen arvioiminen lukuun 
ottamatta niitä hankintoja ja luovutuksia, 
jotka jäsenvaltioiden viranomaiset tai 
niiden alueviranomaiset ovat tehneet.

Or. en

Tarkistus 63
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Ennakkoedellytyksenä luottolaitosten 
moitteettomalle vakavaraisuudelle on se, 
että noudatetaan unionin sääntöjä, joilla 
luottolaitoksia vaaditaan ylläpitämään 
tiettyä, luottolaitostoimintaan liittyviltä 
riskeiltä suojaavaa pääomatasoa, 
rajoittamaan yksittäisiin vastapuoliin 
liittyvien vastuidensa kokoa, julkistamaan 
tiedot taloudellisesta tilanteestaan, 
ylläpitämään riittävästi likvidejä varoja, 
jotta ne selviävät markkinastressitilanteista, 
ja rajoittamaan velkaantuneisuutta. EKP:n 
tehtävänä olisi oltava varmistaa kyseisten 
sääntöjen noudattaminen sekä vahvistaa 
korkeammat vakavaraisuusvaatimukset ja 
soveltaa luottolaitoksiin lisätoimenpiteitä 
unionin säädöksissä erityisesti 
vahvistetuissa tapauksissa.

(17) Ennakkoedellytyksenä luottolaitosten 
moitteettomalle vakavaraisuudelle on se, 
että noudatetaan unionin sääntöjä, joilla 
luottolaitoksia vaaditaan ylläpitämään 
tiettyä, luottolaitostoimintaan liittyviltä 
riskeiltä suojaavaa pääomatasoa, 
rajoittamaan yksittäisiin vastapuoliin 
liittyvien vastuidensa kokoa, julkistamaan 
tiedot taloudellisesta tilanteestaan, 
ylläpitämään riittävästi likvidejä varoja, 
jotta ne selviävät markkinastressitilanteista, 
ja rajoittamaan velkaantuneisuutta. Tämän 
asetuksen 4 artiklan soveltamisalalla
EKP:n tehtävänä olisi sen vuoksi oltava 
varmistaa kyseisten sääntöjen 
noudattaminen sekä vahvistaa korkeammat 
vakavaraisuusvaatimukset ja soveltaa 
luottolaitoksiin lisätoimenpiteitä unionin 
säädöksissä erityisesti vahvistetuissa 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 64
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Täydentävät pääomapuskurit, mukaan 
lukien yleinen pääomapuskuri ja
vastasyklinen pääomapuskuri, joilla 
varmistetaan, että luottolaitokset keräävät 
talouskasvun aikaan riittävän 
pääomapohjan, jolla pystytään kattamaan 
tappiot taloudellisesti kireinä aikoina, ovat 
keskeisiä vakavaraisuuden 
valvontavälineitä, joilla varmistetaan 
riittävä tappionsietokyky. EKP:n tehtävänä 

(18) Täydentävät pääomapuskurit, mukaan 
lukien yleinen pääomapuskuri,
vastasyklinen pääomapuskuri ja 
neljännessä vakavaraisuusdirektiivissä 
sovittu rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittäviä rahoituslaitoksia koskeva 
puskuri, joilla varmistetaan, että 
luottolaitokset keräävät talouskasvun 
aikaan riittävän pääomapohjan, jolla 
pystytään kattamaan tappiot taloudellisesti 
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olisi oltava tällaisten puskureiden 
määrääminen ja sen varmistaminen, että 
luottolaitokset noudattavat niitä.

kireinä aikoina, ovat keskeisiä 
vakavaraisuuden valvontavälineitä, joilla 
varmistetaan riittävä tappionsietokyky. 
Tämän asetuksen 4 artiklan 
soveltamisalalla EKP:n tehtävänä olisi sen 
vuoksi oltava tällaisten puskureiden 
määrääminen ja sen varmistaminen, että 
luottolaitokset noudattavat niitä.

Or. en

Tarkistus 65
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Luottolaitoksen toiminnan turvallisuus 
ja vakaus riippuvat myös riittävästä 
sisäisestä pääomasta – ottaen huomioon 
riskit, joille luottolaitos saattaa altistua –, 
tarkoituksenmukaisista sisäisen 
organisaation rakenteista ja hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästä. EKP:n tehtävänä olisi 
sen vuoksi oltava soveltaa vaatimuksia, 
joilla varmistetaan, että luottolaitoksilla on 
vankat hallinnointijärjestelyt, -prosessit ja -
mekanismit, mukaan lukien strategiat ja 
prosessit riittävän sisäisen pääoman 
arvioimiseksi ja säilyttämiseksi. Jos 
puutteita ilmenee, EKP:n tehtävänä olisi 
oltava toteuttaa tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet, mukaan lukien erityiset 
täydentävät omia varoja koskevat 
vaatimukset, erityiset 
julkistamisvaatimukset ja erityiset 
likviditeettivaatimukset.

(19) Luottolaitoksen toiminnan turvallisuus 
ja vakaus riippuvat myös riittävästä 
sisäisestä pääomasta – ottaen huomioon 
riskit, joille luottolaitos saattaa altistua –, 
tarkoituksenmukaisista sisäisen 
organisaation rakenteista ja hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästä. Tämän asetuksen 4 
artiklan soveltamisalalla EKP:n tehtävänä 
olisi sen vuoksi oltava soveltaa 
vaatimuksia, joilla varmistetaan, että 
luottolaitoksilla on vankat 
hallinnointijärjestelyt, -prosessit ja -
mekanismit, mukaan lukien strategiat ja 
prosessit riittävän sisäisen pääoman 
arvioimiseksi ja säilyttämiseksi. Jos 
puutteita ilmenee, EKP:n tehtävänä olisi 
oltava toteuttaa tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet, mukaan lukien erityiset 
täydentävät omia varoja koskevat 
vaatimukset, erityiset 
julkistamisvaatimukset ja erityiset 
likviditeettivaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 66
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta rahoitusvakaus säilyisi, laitoksen 
rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen 
heikkeneminen on korjattava ennen kuin 
laitos saavuttaa pisteen, jossa 
viranomaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin pankin purkaminen. EKP:n tehtävänä 
olisi oltava asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä määriteltyjen varhaisten 
toimien toteuttaminen. Sen olisi kuitenkin 
yhteensovitettava varhaiset toimensa 
asianomaisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa. Siihen asti, kun 
kriisinratkaisuvaltuudet annetaan jollekin 
eurooppalaiselle elimelle, EKP:n olisi 
lisäksi yhteensovitettava toimensa 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa sen varmistamiseksi, että kunkin 
vastuualueista kriisitilanteissa vallitsee 
yhteisymmärrys, erityisesti jos kyseessä 
ovat rajojen yli toimivat 
kriisinhallintaryhmät ja tätä varten 
perustetut tulevat kriisinratkaisukollegiot.

(21) Jotta rahoitusvakaus säilyisi, laitoksen 
rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen 
heikkeneminen on korjattava ennen kuin 
laitos saavuttaa pisteen, jossa 
viranomaisilla ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin pankin purkaminen. Tämän 
asetuksen 4 artiklan soveltamisalalla
EKP:n tehtävänä olisi sen vuoksi oltava 
asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä 
määriteltyjen varhaisten toimien 
toteuttaminen. Sen olisi kuitenkin 
yhteensovitettava varhaiset toimensa 
asianomaisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa. Siihen asti, kun 
kriisinratkaisuvaltuudet annetaan jollekin 
eurooppalaiselle elimelle, EKP:n olisi 
lisäksi yhteensovitettava toimensa 
tarkoituksenmukaisella tavalla 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
kanssa sen varmistamiseksi, että kunkin 
vastuualueista kriisitilanteissa vallitsee 
yhteisymmärrys, erityisesti jos kyseessä 
ovat rajojen yli toimivat 
kriisinhallintaryhmät ja tätä varten 
perustetut tulevat kriisinratkaisukollegiot.

Or. en

Tarkistus 67
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Sen, että valvontatehtäviä annetaan 
EKP:lle joidenkin jäsenvaltioiden osalta, 

(24) Sen, että valvontatehtäviä annetaan 
EKP:lle joidenkin jäsenvaltioiden osalta, 
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olisi oltava linjassa vuonna 2010 
perustetun Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän ja sen perustavoitteen –
luodaan yhteinen sääntökirja ja 
lähennetään valvontakäytäntöjä koko 
unionissa – kanssa. 
Pankkivalvontaviranomaisten ja vakuutus-
ja arvopaperimarkkinoiden 
valvontaviranomaisten välinen yhteistyö on 
tärkeää, jotta voidaan käsitellä yhteistä etua 
koskevia kysymyksiä ja varmistaa 
sellaisten luottolaitosten asianmukainen 
valvonta, jotka toimivat myös vakuutus- ja 
arvopaperialoilla. EKP:n olisi sen vuoksi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä EPV:n, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen kanssa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän puitteissa.

olisi oltava linjassa vuonna 2010 
perustetun Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän ja sen perustavoitteen –
luodaan yhteinen sääntökirja ja 
lähennetään valvontakäytäntöjä koko 
unionissa – kanssa. 
Pankkivalvontaviranomaisten ja vakuutus-
ja arvopaperimarkkinoiden 
valvontaviranomaisten välinen yhteistyö on 
tärkeää, jotta voidaan käsitellä yhteistä etua 
koskevia kysymyksiä ja varmistaa 
sellaisten luottolaitosten asianmukainen 
valvonta, jotka toimivat myös vakuutus- ja 
arvopaperialoilla. EKP:n olisi sen vuoksi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä EPV:n, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen kanssa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän puitteissa. 
EKP:n olisi hoidettava valvontatehtäviään 
vaikuttamatta EFVJ:n muiden 
osallistujien toimivaltaan. 

Or. en

Tarkistus 68
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Rahoitusalan 
yhtenäismarkkinoiden eheyden 
säilyttämiseksi EPV on säilytettävä 
asemansa ja kaikki nykyiset valtuutensa 
ja tehtävänsä: sen olisi jatkettava kaikkiin 
jäsenvaltioihin sovellettavan yhteisen 
sääntökirjan kehittämistä ja 
täytäntöönpanon varmistamista sekä 
parannettava valvontakäytäntöjen 
lähentymistä kaikkialla unionissa. Lisäksi 
EPV:n tehtäväksi olisi annettava nyt 
sellaisen yhteisen valvontakäsikirjan 



PE500.478v01-00 20/61 AM\918462FI.doc

FI

valmistelu, jolla täydennetään EU:n 
yhteistä sääntökirjaa ja varmistetaan 
pankkivalvonnan johdonmukaisuus.

Or. en

Tarkistus 69
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta varmistettaisiin EKP:lle 
annettujen valvontatehtävien ja EPV:n 
päätöksenteon johdonmukaisuus, EKP:n 
olisi yhteensovitettava osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
edustajien yhteinen kanta toimivaltaansa 
kuuluvissa kysymyksissä.

(25) Jotta varmistettaisiin EKP:lle 
annettujen valvontatehtävien ja EPV:n 
päätöksenteon johdonmukaisuus, EKP:n 
olisi yhteensovitettava osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten 
edustajien yhteinen kanta toimivaltaansa 
kuuluvissa kysymyksissä. EKP:n on 
kunnioitettava täysin EPV:n asemaa.

Or. en

Tarkistus 70
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) EKP:n olisi hoidettava tehtävänsä 
soveltaen ja noudattaen unionin 
lainsäädännön sääntöjä, mukaan lukien 
unionin koko primaari- ja 
sekundaarilainsäädäntö, komission 
valtiontukien alalla antamat päätökset, 
kilpailusäännöt ja sulautumien valvonta 
sekä kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettava 
yhteinen sääntökirja. EPV:lle on annettu 
tehtäväksi laatia teknisten standardien 
luonnokset sekä ohjeet ja suositukset, joilla 

(26) EKP:n olisi hoidettava tehtävänsä 
soveltaen ja noudattaen unionin 
lainsäädännön sääntöjä, mukaan lukien 
unionin koko primaari- ja 
sekundaarilainsäädäntö, komission 
valtiontukien alalla antamat päätökset, 
kilpailusäännöt ja sulautumien valvonta,
kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettava 
yhteinen sääntökirja ja EPV:n laatima 
yhteinen valvontakäsikirja. EPV:lle on 
annettu tehtäväksi laatia teknisten 
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varmistetaan valvontakäytäntöjen 
lähentyminen ja valvontatulosten 
keskinäinen johdonmukaisuus unionissa. 
EKP:n ei tulisi ottaa näitä tehtäviä 
hoitaakseen EPV:ltä, ja sen olisi sen vuoksi 
harjoitettava toimivaltaansa hyväksyä 
asetuksia SEUT-sopimuksen 132 artiklan 
mukaisesti ainoastaan silloin, kun 
Euroopan komission EPV:n esittämien 
luonnosten perusteella hyväksymissä 
unionin säädöksissä tai EPV:n laatimissa 
ohjeissa ja suosituksissa ei käsitellä tiettyjä 
näkökohtia, jotka ovat tarpeen EKP:n 
tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi, tai 
ei käsitellä niitä riittävän 
yksityiskohtaisesti.

standardien luonnokset sekä ohjeet ja 
suositukset, joilla varmistetaan 
valvontakäytäntöjen lähentyminen ja 
valvontatulosten keskinäinen 
johdonmukaisuus unionissa. EKP:n ei tulisi 
ottaa näitä tehtäviä hoitaakseen EPV:ltä, ja 
sen olisi sen vuoksi harjoitettava 
toimivaltaansa hyväksyä asetuksia SEUT-
sopimuksen 132 artiklan mukaisesti 
ainoastaan silloin, kun Euroopan komission 
EPV:n esittämien luonnosten perusteella 
hyväksymissä unionin säädöksissä tai 
EPV:n laatimissa ohjeissa ja suosituksissa 
ei käsitellä tiettyjä näkökohtia, jotka ovat 
tarpeen EKP:n tehtävien asianmukaiseksi 
hoitamiseksi, tai ei käsitellä niitä riittävän 
yksityiskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 71
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kansallisilla valvontaviranomaisilla 
on tärkeää ja pitkäaikaista asiantuntemusta 
luottolaitosten valvonnasta alueellaan sekä 
luottolaitosten taloudellisista, 
organisatorisista ja kulttuurisista 
erityispiirteistä. Niillä on paljon asialleen 
omistautunutta ja hyvin pätevää 
henkilöstöä näitä tarkoituksia varten. Jotta 
varmistettaisiin eurooppalaisen valvonnan 
korkea laatu, kansallisten viranomaisten 
olisi avustettava EKP:tä sen 
valvontatehtävien hoitamiseen liittyvien
säädösten valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa. Tähän olisi erityisesti 
sisällyttävä pankin tilanteen jatkuva 
päivittäinen arviointi ja asiaan liittyvät 
paikalla tehtävät tarkastukset.

(28) Kansallisilla valvontaviranomaisilla 
on tärkeää ja pitkäaikaista asiantuntemusta 
luottolaitosten valvonnasta alueellaan sekä 
luottolaitosten taloudellisista, 
organisatorisista ja kulttuurisista 
erityispiirteistä. Niillä on paljon asialleen 
omistautunutta ja hyvin pätevää 
henkilöstöä näitä tarkoituksia varten. 
Jotkut kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät kuitenkaan ole aiemmin kyenneet 
havaitsemaan riskejä 
rahoitusjärjestelmissään. Jotta 
varmistettaisiin eurooppalaisen valvonnan 
korkea laatu, kansallisten viranomaisten 
olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä 
EKP:n kanssa säädösten valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa, kunnes perinpohjaisen 
oikeudellisen analyysin jälkeen nämä 
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tehtävät siirretään riippumattomalle asiaa 
hoitavalle eurooppalaiselle elimelle, joka 
vastaa kaikkien rahoituslaitosten 
valvonnasta Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 72
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Valvottaessa rajojen yli toimivia 
pankkeja, jotka toimivat sekä euroalueella 
että sen ulkopuolella, EKP:n olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä osallistumattomien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Toimivaltaisena 
viranomaisena EKP:hen sovellettaisiin 
asiaa koskevia velvoitteita tehdä 
yhteistyötä ja vaihtaa tietoja unionin 
lainsäädännön nojalla ja sen olisi 
osallistuttava täysimääräisesti 
valvontakollegioihin. Koska se, että 
valvontatehtäviä hoitaa eurooppalainen 
elin, tuo lisäksi selkeitä hyötyjä 
rahoitusvakauden ja markkinoiden 
kestävän yhdentymisen kannalta, 
jäsenvaltioilla, jotka eivät käytä yhteistä 
rahaa, olisi oltava mahdollisuus osallistua 
uuteen mekanismiin. Valvontatehtävien 
tehokkaan hoitamisen välttämättömänä 
ennakkoedellytyksenä on kuitenkin, että 
valvontapäätökset pannaan täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja viipymättä. 
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
uuteen mekanismiin, olisi sen vuoksi 
sitouduttava varmistamaan, että niiden 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
noudattavat kaikkia EKP:n luottolaitosten 
osalta edellyttämiä toimenpiteitä ja panevat 
ne täytäntöön. EKP:n olisi pystyttävä 
luomaan tiivis yhteistyö niiden 

(29) Valvottaessa rajojen yli toimivia 
pankkeja, jotka toimivat sekä euroalueella 
että sen ulkopuolella, EKP:n olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä osallistumattomien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Toimivaltaisena 
viranomaisena EKP:hen sovellettaisiin 
asiaa koskevia velvoitteita tehdä 
yhteistyötä ja vaihtaa tietoja unionin 
lainsäädännön nojalla ja sen olisi 
osallistuttava täysimääräisesti 
valvontakollegioihin. Koska se, että 
valvontatehtäviä hoitaa eurooppalainen 
elin, tuo lisäksi selkeitä hyötyjä 
rahoitusvakauden ja markkinoiden 
kestävän yhdentymisen kannalta, 
jäsenvaltioilla, jotka eivät käytä yhteistä 
rahaa, olisi oltava mahdollisuus osallistua 
uuteen mekanismiin. Valvontatehtävien 
tehokkaan hoitamisen välttämättömänä 
ennakkoedellytyksenä on kuitenkin, että 
valvontapäätökset pannaan täytäntöön 
kokonaisuudessaan ja viipymättä. 
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
uuteen mekanismiin, olisi sen vuoksi 
sitouduttava varmistamaan, että niiden 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
noudattavat kaikkia EKP:n luottolaitosten 
osalta edellyttämiä toimenpiteitä ja panevat 
ne täytäntöön. EKP:n olisi pystyttävä 
luomaan tiivis yhteistyö niiden 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, jotka eivät käytä 
yhteistä rahaa. Se olisi velvoitettava 
tällaiseen yhteistyöhön niissä tapauksissa, 
joissa tässä asetuksessa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät.

jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, jotka eivät käytä 
yhteistä rahaa. Se olisi velvoitettava 
tällaiseen yhteistyöhön niissä tapauksissa, 
joissa tässä asetuksessa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät.

Edellytysten, joilla tiiviiseen yhteistyöhön 
ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan, 
olisi mahdollistettava kyseisten edustajien 
mahdollisimman suuri osallistuminen 
ottaen huomioon EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännöstä johtuvat rajoitukset 
erityisesti EKP:n 
päätöksentekomenettelyn eheyden osalta.

Näitä edellytyksiä ovat, että kyseiset 
jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan, että 
niiden kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset noudattavat ja hyväksyvät 
EKP:n esittämät pyynnöt luottolaitosten 
osalta, ja että ne ovat hyväksyneet 
kansalliset säädökset, joilla varmistetaan, 
että niiden kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset on velvoitettu toteuttamaan 
EKP:n luottolaitosten osalta edellyttämät 
toimenpiteet. 

Or. en

Tarkistus 73
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Edellytysten, joilla tiiviiseen 
yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan, 
olisi mahdollistettava kyseisten edustajien 
täysipainoinen ja yhtäläinen 
osallistuminen verrattuna osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten edustajiin, 
äänestysoikeudet mukaan luettuina. 

Or. en

Tarkistus 74
György Schöpflin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Päätöksentekomenettelyissään EKP:n 
olisi noudatettava menettelyjen 
asianmukaisuutta ja avoimuutta koskevia 
unionin sääntöjä ja yleisiä periaatteita. 
Niillä, joille EKP:n päätökset osoitetaan, 
olisi oltava täysi oikeus tulla kuulluiksi.

(33) Päätöksentekomenettelyissään EKP:n 
olisi noudatettava menettelyjen 
asianmukaisuutta ja avoimuutta koskevia 
unionin sääntöjä ja yleisiä periaatteita. 
Niillä, joille EKP:n päätökset osoitetaan, 
olisi oltava täysi oikeus tulla kuulluiksi. 
Valvontaelimen olisi julkaistava 
yhteenveto pöytäkirjoistaan.

Or. en

Tarkistus 75
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Osallistuvien jäsenvaltioiden 
parlamenttien ja EKP:n kanssa tiiviiseen 
yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
parlamenttien pyynnöstä EKP:n 
valvontaelimen edustajaa ja kansallista 
toimivaltaista viranomaista voidaan 
kuulla asianomaisten kansallisten 
parlamenttien toimivaltaisissa 
valiokunnissa valvontatehtävien 
hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 76
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(34 b) SEUT-sopimuksen 263 artiklan 
mukaisesti Euroopan unionin 
tuomioistuimen on voitava tutkia 
valvontatehtäväänsä hoitavan EKP:n 
sellaisten säädösten laillisuutta, joiden 
tarkoituksena on tuottaa 
oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin 
osapuoliin.

Or. en

Tarkistus 77
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) EKP vastaa rahapoliittisten tehtävien 
hoitamisesta hintavakauden säilyttämiseksi 
SEUT-sopimuksen 127 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Valvontatehtävien tavoitteena 
on suojella luottolaitosten toiminnan 
turvallisuutta ja vakautta sekä 
rahoitusjärjestelmän vakautta. Jotta 
vältettäisiin eturistiriidat ja varmistettaisiin, 
että kutakin toimintoa hoidetaan 
sovellettavien tavoitteiden mukaisesti, 
EKP:n olisi varmistettava, että toiminnot 
hoidetaan täysin erillään toisistaan.

(35) EKP vastaa rahapoliittisten tehtävien 
hoitamisesta hintavakauden säilyttämiseksi 
SEUT-sopimuksen 127 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti. Valvontatehtävien tavoitteena 
on suojella luottolaitosten toiminnan 
turvallisuutta ja vakautta sekä 
rahoitusjärjestelmän vakautta. Jotta 
vältettäisiin eturistiriidat ja varmistettaisiin, 
että kutakin toimintoa hoidetaan 
sovellettavien tavoitteiden mukaisesti, 
EKP:n olisi varmistettava, että toiminnot 
hoidetaan täysin erillään toisistaan. Tällä 
asetuksella EKP:lle annettujen 
valvontatehtävien hoitamisessa mukana 
oleva henkilöstö olisi erotettava 
organisatorisesti EKP:n muusta 
henkilöstöstä, ja sillä olisi oltava erilliset 
raportointikanavat.

Or. en
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Tarkistus 78
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Euroalueen luottolaitoksia 
koskevien EKP:n valvontatehtävien 
hoitoon liittyvä institutionaalinen, 
organisatorinen ja operationaalinen 
kehys olisi suunniteltava niin, että siihen 
sisältyy sisäpiiritietojen leviämisen 
estämisjärjestelmä EKP:ssä, jotta 
varmistetaan EKP:n raha-asioihin 
liittyvien ja muiden tehtävien tehokas 
erottaminen (tulevista) valvontatehtävistä. 

Or. el

Tarkistus 79
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen johdossa 
olisi oltava puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka EKP:n neuvosto 
valitsee, ja valvontaelimessä olisi tämän 
lisäksi oltava EKP:n ja kansallisten 
viranomaisten edustajia. Jotta 
mahdollistettaisiin asianmukainen rotaatio 
ja varmistettaisiin samalla, että 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
täysin riippumattomia, heidän 
toimikautensa ei saisi ylittää viittä vuotta 
eikä sen tulisi olla uusittavissa. Jotta 
varmistettaisiin täydellinen 
yhteensovittaminen EPV:n toimintojen ja

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen johdossa 
olisi oltava puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka EKP:n neuvosto 
nimittää avoimen hakumenettelyn ja 
ammattipätevyyden arvioinnin sekä 
Euroopan parlamentin vahvistuksen 
pohjalta, ja valvontaelimessä olisi tämän 
lisäksi oltava EKP:n, kansallisten 
viranomaisten, EPV:n ja Euroopan 
parlamentin jäsenten edustajia. Jotta 
mahdollistettaisiin asianmukainen rotaatio 
ja varmistettaisiin samalla, että 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
täysin riippumattomia, heidän 
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unionin vakavaraisuuspolitiikan kanssa, 
EPV:n ja Euroopan komission olisi 
toimittava valvontaelimessä tarkkailijoina. 
EKP:lle annettujen valvontatehtävien 
hoitaminen edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvoston olisi voitava delegoida
valvontaelimelle tiettyjä selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä valvonnassaan ja 
vastuullaan sekä pystyttävä antamaan 
valvontaelimelle ohjeita ja neuvoja. 
Valvontaelintä voi avustaa ohjauskomitea, 
jonka kokoonpano on rajoitetumpi.

toimikautensa ei saisi ylittää viittä vuotta 
eikä sen tulisi olla uusittavissa. 
Sukupuolten tasapuolisen edustuksen 
periaatetta olisi kunnioitettava. Jotta 
varmistettaisiin täydellinen 
yhteensovittaminen unionin 
vakavaraisuuspolitiikan, Euroopan 
komission olisi toimittava 
valvontaelimessä tarkkailijana. EKP:lle 
annettujen valvontatehtävien hoitaminen 
edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvosto delegoi valvontaelimelle 
tiettyjä selkeästi määriteltyjä 
valvontatehtäviä ja niihin liittyviä 
päätöksiä, ja näin ollen valvontaelin ei ole 
enää EKP:n neuvoston valvonnassa ja 
vastuulla. Valvontaelintä voi avustaa 
ohjauskomitea, jonka kokoonpano on 
rajoitetumpi. Ohjauskomitea hoitaa 
tehtävänsä koko unionin edun mukaisesti 
ja ilman päätöksentekovaltaa.

Or. en

Tarkistus 80
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen johdossa 

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen olisi 
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olisi oltava puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka EKP:n neuvosto 
valitsee, ja valvontaelimessä olisi tämän 
lisäksi oltava EKP:n ja kansallisten 
viranomaisten edustajia. Jotta 
mahdollistettaisiin asianmukainen 
rotaatio ja varmistettaisiin samalla, että 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
täysin riippumattomia, heidän 
toimikautensa ei saisi ylittää viittä vuotta 
eikä sen tulisi olla uusittavissa. Jotta 
varmistettaisiin täydellinen 
yhteensovittaminen EPV:n toimintojen ja 
unionin vakavaraisuuspolitiikan kanssa, 
EPV:n ja Euroopan komission olisi 
toimittava valvontaelimessä tarkkailijoina. 
EKP:lle annettujen valvontatehtävien 
hoitaminen edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvoston olisi voitava delegoida 
valvontaelimelle tiettyjä selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä valvonnassaan ja 
vastuullaan sekä pystyttävä antamaan 
valvontaelimelle ohjeita ja neuvoja. 
Valvontaelintä voi avustaa 
ohjauskomitea, jonka kokoonpano on 
rajoitetumpi.

koostuttava EKP:n ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten edustajista. Valvontaelimen 
johdossa olisi oltava puheenjohtaja, jonka 
valvontaelin nimittää käyttäen perusteina 
ansioita, ammattitaitoa ja tietoja 
rahoituslaitoksista ja -valvonnasta sekä 
rahoitusvalvontaa ja -sääntelyä koskevaa 
kokemusta avointa valintamenettelyä 
noudattaen. Valvontaelin valitsee myös 
jäsentensä joukosta varapuheenjohtajan, 
joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä 
tämän poissa ollessa. Puheenjohtajan 
toimikausi ei saisi ylittää viittä vuotta, ja 
se olisi oltava kerran uusittavissa.
Varapuheenjohtajan toimikausi ei saisi 
ylittää viittä vuotta, eikä sen tulisi olla 
uusittavissa. Jotta varmistettaisiin 
täydellinen yhteensovittaminen EPV:n 
toimintojen ja unionin 
vakavaraisuuspolitiikan kanssa, EPV:n ja 
komission olisi toimittava 
valvontaelimessä tarkkailijoina. EKP:lle 
annettujen valvontatehtävien hoitaminen 
edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvoston olisi voitava delegoida 
valvontaelimelle tiettyjä selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä valvonnassaan ja 
vastuullaan sekä pystyttävä antamaan 
valvontaelimelle ohjeita ja neuvoja. 
Tehtäviensä hoitamisessa valvontaelimen 
olisi otettava huomioon kaikki 
merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet 
osallistuvissa jäsenvaltioissa ja hoidettava
tehtävänsä koko unionin edun mukaisesti. 
Osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka ovat 
edustettuina valvontaelimessä, olisi oltava 
yhtäläiset äänestysoikeudet.
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Or. en

Tarkistus 81
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen johdossa 
olisi oltava puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka EKP:n neuvosto 
valitsee, ja valvontaelimessä olisi tämän 
lisäksi oltava EKP:n ja kansallisten 
viranomaisten edustajia. Jotta 
mahdollistettaisiin asianmukainen rotaatio 
ja varmistettaisiin samalla, että 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
täysin riippumattomia, heidän 
toimikautensa ei saisi ylittää viittä vuotta 
eikä sen tulisi olla uusittavissa. Jotta 
varmistettaisiin täydellinen 
yhteensovittaminen EPV:n toimintojen ja 
unionin vakavaraisuuspolitiikan kanssa, 
EPV:n ja Euroopan komission olisi 
toimittava valvontaelimessä tarkkailijoina. 
EKP:lle annettujen valvontatehtävien 
hoitaminen edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvoston olisi voitava delegoida 
valvontaelimelle tiettyjä selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä valvonnassaan ja 
vastuullaan sekä pystyttävä antamaan 

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. Valvontaelimen johdossa 
olisi oltava puheenjohtaja, jonka EKP:n 
neuvosto valitsee Euroopan parlamentin 
hyväksynnän jälkeen. Valvontaelimessä 
olisi tämän lisäksi oltava EKP:n ja 
kansallisten viranomaisten edustajia. Jotta 
mahdollistettaisiin asianmukainen rotaatio 
ja varmistettaisiin samalla, että 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat 
täysin riippumattomia, heidän 
toimikautensa ei saisi ylittää viittä vuotta 
eikä sen tulisi olla uusittavissa. Jotta 
varmistettaisiin täydellinen 
yhteensovittaminen EPV:n toimintojen ja 
unionin vakavaraisuuspolitiikan kanssa, 
EPV:n ja Euroopan komission olisi 
toimittava valvontaelimessä tarkkailijoina. 
Valvontaelimen olisi tehtäviään 
hoitaessaan otettava huomioon, että 
EKP:n neuvosto on viime kädessä 
vastuussa päätöksistään. EKP:lle 
annettujen valvontatehtävien hoitaminen 
edellyttää useiden teknisesti 
monimutkaisten säädösten ja päätösten, 
mukaan lukien yksittäisiä luottolaitoksia 
koskevien päätösten, antamista. Jotta 
mainitut tehtävät voitaisiin hoitaa 
tehokkaasti noudattaen periaatetta, jonka 
mukaan kyseiset tehtävät on eriytettävä 
rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä, 
EKP:n neuvoston olisi voitava delegoida 
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valvontaelimelle ohjeita ja neuvoja. 
Valvontaelintä voi avustaa ohjauskomitea, 
jonka kokoonpano on rajoitetumpi.

valvontaelimelle tiettyjä selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä 
valvonnassaan ja vastuullaan sekä 
pystyttävä antamaan valvontaelimelle 
ohjeita ja neuvoja. Valvontaelintä voi 
avustaa ohjauskomitea, jonka kokoonpano 
on rajoitetumpi.

Or. en

Tarkistus 82
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Valvontaelimen olisi vastattava 
EKP:n neuvoston päätösten valmistelusta. 
EKP:n neuvoston olisi annettava 
perustelut, jos se poikkeaa valvontaelimen 
valmistelemista ehdotuksista ja 
päätösehdotuksista. 

Or. en

Tarkistus 83
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Jotta EKP pystyisi hoitamaan 
valvontatehtävänsä tehokkaasti, sen olisi 
hoidettava sille annetut valvontatehtävät 
täysin itsenäisesti, erityisesti oltava 
riippumaton epäasiallisesta poliittisesta 
vaikutuksesta ja toimialan 
väliintulopyrkimyksistä, jotka 
vaikuttaisivat sen toiminnalliseen 
riippumattomuuteen.

(38) Jotta EKP pystyisi hoitamaan 
valvontatehtävänsä tehokkaasti, sen olisi 
hoidettava sille annetut valvontatehtävät 
täysin itsenäisesti, erityisesti oltava 
riippumaton poliittisesta vaikutuksesta ja 
toimialan väliintulopyrkimyksistä, jotka 
vaikuttaisivat sen toiminnalliseen 
riippumattomuuteen.
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Or. en

Tarkistus 84
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta EKP voi hoitaa 
valvontatehtävänsä tehokkaasti, sillä olisi 
oltava riittävät resurssit. Nämä resurssit 
olisi saatava tavalla, jolla varmistetaan 
EKP:n riippumattomuus kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
markkinatoimijoiden epäasiallisesta 
vaikutuksesta sekä rahapolitiikan ja 
valvontatehtävien pitäminen erillään 
toisistaan. Valvontakustannukset olisi 
ensisijaisesti perittävä valvottavilta 
yhteisöiltä. EKP:n harjoittamien 
valvontatehtävien hoito olisi sen vuoksi 
ainakin osittain rahoitettava 
luottolaitoksilta perityillä maksuilla. Kun 
otetaan huomioon, että huomattavia 
valvontatehtäviä siirretään kansallisilta 
viranomaisilta EKP:lle, odotetaan, että 
kansallisella tasolla mahdollisesti perittäviä 
valvontamaksuja voidaan alentaa 
tarpeellisessa määrin.

(39) Jotta EKP voi hoitaa 
valvontatehtävänsä tehokkaasti, sillä olisi 
oltava riittävät resurssit. Nämä resurssit 
olisi saatava tavalla, jolla varmistetaan 
EKP:n riippumattomuus kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
markkinatoimijoiden vaikutuksesta sekä 
rahapolitiikan ja valvontatehtävien 
pitäminen erillään toisistaan.
Valvontakustannukset olisi perittävä 
valvottavilta yhteisöiltä. EKP:n 
harjoittamien valvontatehtävien hoito olisi 
sen vuoksi rahoitettava yksinomaan
luottolaitoksilta perityillä maksuilla. Kun 
otetaan huomioon, että huomattavia 
valvontatehtäviä siirretään kansallisilta 
viranomaisilta EKP:lle, odotetaan, että 
kansallisella tasolla mahdollisesti perittäviä 
valvontamaksuja voidaan alentaa 
tarpeellisessa määrin.

Or. en

Tarkistus 85
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) EKP:n olisi pankkipalvelujen 
kansainvälistyessä ja kansainvälisten 

(41) EKP:n olisi pankkipalvelujen 
kansainvälistyessä ja kansainvälisten 
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standardien merkityksen lisääntyessä 
noudatettava kansainvälisiä standardeja 
tehtäviensä hoidossa sekä käytävä unionin 
ulkopuolisten valvontaviranomaisten 
kanssa vuoropuhelua ja tehtävä niiden 
kanssa tiivistä yhteistyötä niin, ettei 
kuitenkaan aiheudu päällekkäisyyttä EPV:n 
kansainvälisen roolin kanssa. Sille olisi 
annettavat valtuudet kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden valvontaviranomaisiin 
ja hallintoviranomaisiin sekä 
kansainvälisiin järjestöihin ja sopia niiden 
kanssa hallinnollisista järjestelyistä, 
kunhan huolehditaan koordinoinnista 
EPV:n kanssa ja kunnioitetaan samalla 
täydellisesti jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten tehtäviä ja kullekin kuuluvaa 
toimivaltaa.

standardien merkityksen lisääntyessä 
noudatettava kansainvälisiä standardeja 
tehtäviensä hoidossa sekä käytävä unionin 
ulkopuolisten valvontaviranomaisten 
kanssa vuoropuhelua ja tehtävä niiden 
kanssa tiivistä yhteistyötä niin, ettei 
kuitenkaan aiheudu päällekkäisyyttä EPV:n 
kansainvälisen roolin kanssa eikä tätä 
roolia rajoiteta. Sille olisi annettavat 
valtuudet kehittää yhteyksiä kolmansien 
maiden valvontaviranomaisiin ja 
hallintoviranomaisiin sekä kansainvälisiin 
järjestöihin ja sopia niiden kanssa 
hallinnollisista järjestelyistä, kunhan 
huolehditaan koordinoinnista EPV:n 
kanssa ja kunnioitetaan samalla 
täydellisesti jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten tehtäviä ja kullekin kuuluvaa 
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 86
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Sen varmistamiseksi, että 
luottolaitoksia valvotaan parhaalla 
mahdollisella tavalla vakavaraisuuteen 
liittymättömien muiden näkökohtien 
estämättä ja että puututaan oikea-aikaisesti 
ja tehokkaasti pankkien ja jäsenvaltioiden 
huolena olevaan keskinäisesti vahvistavaan 
negatiiviseen markkinakehitykseen, EKP:n 
olisi ryhdyttävä hoitamaan erityisiä 
valvontatehtäviä mahdollisimman pian. 
Valvontatehtävien siirto kansallisilta 
valvontaviranomaisilta EKP:lle vaatii 
kuitenkin tietyn määrän valmisteluja. Sen 
vuoksi olisi säädettävä 
tarkoituksenmukaisesta vaiheittaisesta 
siirtymäkaudesta. EKP:n valvonnassa 

(44) Sen varmistamiseksi, että 
luottolaitoksia valvotaan parhaalla 
mahdollisella tavalla vakavaraisuuteen 
liittymättömien muiden näkökohtien 
estämättä ja että puututaan oikea-aikaisesti 
ja tehokkaasti pankkien ja jäsenvaltioiden 
huolena olevaan keskinäisesti vahvistavaan 
negatiiviseen markkinakehitykseen, EKP:n 
olisi ryhdyttävä hoitamaan erityisiä 
valvontatehtäviä mahdollisimman pian. 
Valvontatehtävien siirto kansallisilta 
valvontaviranomaisilta EKP:lle vaatii 
kuitenkin tietyn määrän valmisteluja. Sen 
vuoksi olisi säädettävä 
tarkoituksenmukaisesta vaiheittaisesta 
siirtymäkaudesta. Ensimmäisessä vaiheessa 
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olevien pankkien määrää olisi lisättävä 
vaiheittain ottaen huomioon kyseisten 
pankkien valvonnan tärkeyden 
rahoitusvakauden varmistamisen 
kannalta. Ensimmäisessä vaiheessa EKP:n 
olisi voitava ottaa valvontaansa mitkä 
tahansa pankit, erityisesti ne pankit, jotka 
ovat saaneet tai pyytäneet julkista 
rahoitusapua. Toisessa vaiheessa 
valvonnan piiriin olisi otettava pankit, 
joilla on Euroopan laajuista systeemistä 
merkitystä. Tällainen merkitys kuvastuu 
niiden kokonaisvastuissa ja siinä, että ne 
harjoittavaa toimintaa useilla 
lainkäyttöalueilla. Kokonaisvastuut olisi 
laskettava ottaen huomioon menetelmät, 
jotka määritetään Baselin 
pankkivalvontakomitean Basel III -
sopimuksessa velkaantuneisuusasteen 
laskemisesta ja rajoituksettomien 
ensisijaisten omien varojen määritelmästä. 
Vaiheittainen siirtyminen olisi saatava 
päätökseen viimeistään vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

EKP:n olisi otettava valvontaansa pankit, 
jotka ovat saaneet tai pyytäneet julkista 
rahoitusapua. Toisessa vaiheessa 
valvonnan piiriin on otettava pankit, joilla 
on Euroopan laajuista systeemistä 
merkitystä. Tällainen merkitys kuvastuu 
niiden kokonaisvastuissa ja siinä, että ne 
harjoittavaa toimintaa useilla 
lainkäyttöalueilla. Kokonaisvastuut olisi 
laskettava ottaen huomioon menetelmät, 
jotka määritetään Baselin 
pankkivalvontakomitean Basel III -
sopimuksessa velkaantuneisuusasteen 
laskemisesta ja rajoituksettomien 
ensisijaisten omien varojen määritelmästä. 
Vaiheittainen siirtyminen olisi saatava 
päätökseen viimeistään vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 87
Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Käynnissä oleva rahoituskriisi on 
lisännyt huomattavasti Euroopan 
rahoitusmarkkinoiden hajanaisuutta, 
joten on välttämätöntä parantaa yhteistä 
yhdennettyä rahoitusalan kehystä. Olisi 
kuitenkin syytä ottaa huomioon, että 
talous- ja rahaliiton integraation 
syventäminen ei saa johtaa siihen, että 
otetaan käyttöön uusia 
lähentymiskriteereitä, joita ei ole mainittu 
perussopimuksissa ja jotka voivat luoda 
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uusia esteitä valtioille, joita koskee 
väliaikainen poikkeus.

Or. en

Tarkistus 88
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro;

(1) 'osallistuvalla jäsenvaltiolla' 
jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro, 
tai jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö ei ole 
euro ja joka toimii 6 artiklassa 
tarkoitetussa tiiviissä yhteistyössä EKP:n 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 89
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) 'rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävällä rahoituslaitoksella' 
neljännessä vakavaraisuusdirektiivissä tai 
vakavaraisuusasetuksessa määriteltyjä 
laitoksia; 

Or. en

Tarkistus 90
Paulo Rangel
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EKP tekee tiivistä yhteistyötä asetusten 
(EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 
ja (EU) N:o 1095/2010 2 artiklalla 
perustettuun Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään kuuluvien Euroopan 
pankkiviranomaisen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa.

EKP tekee roolissaan yhteisessä 
valvontamekanismissa tiivistä yhteistyötä 
asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 
1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 
2 artiklalla perustettuun Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmään kuuluvien 
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
Euroopan vakuutus-
ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa. EKP:n 
hoitaa tehtäviään vaikuttamatta EFVJ:n 
muiden osallistujien toimivaltaan. 

Or. en

Tarkistus 91
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EKP tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan 
vakausmekanismin (EVM) tai 
osallistuville jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö ei ole euro, tarkoitetun muun 
vastaavan välineen kanssa, kun 
luottolaitos on saanut tai anonut 
rahoitusapua kyseiseltä välineeltä.

Or. en

Tarkistus 92
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. EKP:llä on unionin lainsäädännön asiaa 
koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti yksinomainen toimivalta hoitaa 
vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa 
seuraavat tehtävät kaikkien osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
luottolaitosten osalta:

1. EKP:llä on unionin lainsäädännön asiaa 
koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti sekä yhteisen sääntökirjan ja 
EPV:n laatiman yhteisen 
valvontakäsikirjan mukaisesti
yksinomainen toimivalta hoitaa 
vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa 
seuraavat tehtävät kaikkien osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
luottolaitosten osalta:

Or. en

Tarkistus 93
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EKP:llä on unionin lainsäädännön asiaa 
koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti yksinomainen toimivalta hoitaa 
vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa 
seuraavat tehtävät kaikkien osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
luottolaitosten osalta:

1. EKP:llä on unionin lainsäädännön asiaa 
koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti toimivalta hoitaa 
vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa 
seuraavat tehtävät tiettyjen osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
luottolaitosten osalta:

Or. en

Tarkistus 94
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EKP hoitaa 1 kohdassa tarkoitetut 
tehtävät sellaisten luottolaitosten, 
rahoitusalan holdingyhtiöiden, 
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rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden ja 
finanssiryhmittymien osalta, jotka 
(a) ovat saaneet julkista rahoitusta 
pääomitusohjelmasta tai
(b) ovat järjestelmän kannalta merkittäviä 
neljännessä vakavaraisuusdirektiivissä 
määritellyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 95
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luottolaitoksista olevien 
omistusosuuksien hankinnan ja 
luovutuksen arvioiminen;

(b) luottolaitoksista olevien 
omistusosuuksien hankinnan ja 
luovutuksen arvioiminen lukuun ottamatta 
niitä hankintoja ja luovutuksia, jotka 
jäsenvaltioiden viranomaiset tai niiden 
alueviranomaiset ovat tehneet;

Or. en

Tarkistus 96
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävien rahoituslaitosten 
liiketoimintamallien arvioiminen ja sen 
varmistaminen, etteivät ne aiheuta 
systeemistä uhkaa Euroopan talouksien 
toiminnalle;

Or. en
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Tarkistus 97
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ainoastaan silloin, kun unionin 
säädöksissä niin erityisesti vahvistetaan, 
korkeampien vakavaraisuusvaatimusten 
asettaminen ja lisätoimenpiteiden 
soveltaminen luottolaitoksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 98
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sellaisten pääomapuskureiden 
vahvistaminen, jotka luottolaitoksilla on 
oltava c alakohdassa tarkoitettujen omien 
varojen vaatimusten lisäksi, mukaan 
lukien vastasyklisten puskureiden tasojen 
vahvistaminen ja muut mahdolliset 
toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan 
systeemisiin tai makrovakauteen 
kohdistuviin riskeihin unionin 
säädöksissä erityisesti vahvistetuissa 
tapauksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sellaisten pääomapuskureiden 
vahvistaminen, jotka luottolaitoksilla on 
oltava c alakohdassa tarkoitettujen omien 
varojen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien 
vastasyklisten puskureiden tasojen 
vahvistaminen ja muut mahdolliset 
toimenpiteet, joilla pyritään puuttumaan 
systeemisiin tai makrovakauteen
kohdistuviin riskeihin unionin säädöksissä 
erityisesti vahvistetuissa tapauksissa;

(e) sellaisten pääomapuskureiden 
vahvistaminen, jotka luottolaitoksilla on 
oltava c alakohdassa tarkoitettujen omien 
varojen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien 
vastasyklisten puskureiden tasojen 
vahvistaminen, neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä sovittu 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä 
rahoituslaitoksia koskeva puskuri ja muut 
mahdolliset toimenpiteet, joilla pyritään 
puuttumaan systeemisiin tai 
makrovakauteen kohdistuviin riskeihin 
unionin säädöksissä erityisesti 
vahvistetuissa tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 100
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) valvonnallisten stressitestien tekeminen 
luottolaitoksille vakavaraisuuden 
kokonaisarvion tukena;

(h) valvonnallisten stressitestien tekeminen 
tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa
luottolaitoksille vakavaraisuuden 
kokonaisarvion tukena;

Or. en

Tarkistus 101
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Asiaa koskevia unionin lainsäädännön 
sääntöjä ja erityisesti 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä ja muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä soveltaen ja noudattaen EKP voi 
unionin lainsäädännön panemiseksi 
täytäntöön tai soveltamiseksi antaa 
asetuksia, suosituksia ja päätöksiä siinä 
määrin kuin se on tarpeen tällä asetuksella 
sille annettujen tehtävien hoitamiseksi.

3. Asiaa koskevia unionin lainsäädännön 
sääntöjä ja erityisesti 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä ja muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 
säädöksiä, mukaan luettuina yhteinen 
sääntökirja ja EPV:n laatima yhteinen 
valvontakäsikirja sekä EPV:n laatimat ja 
komission hyväksymät tekniset standardit,
soveltaen ja noudattaen EKP voi unionin 
lainsäädännön panemiseksi täytäntöön tai 
soveltamiseksi antaa asetuksia, suosituksia 
ja päätöksiä siinä määrin kuin se on tarpeen 
tällä asetuksella sille annettujen tehtävien 
hoitamiseksi ja ainoastaan silloin, kun 
unionin säännöksissä ei käsitellä tiettyjä 
näkökohtia, jotka ovat tarpeen EKP:n 
tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti, 
tai kun säännöksissä ei käsitellä näitä 
näkökohtia riittävän yksityiskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 102
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EKP hoitaa tehtävänsä EKP:stä ja 
kansallisista toimivaltaisista viranomaisista 
muodostuvan yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa.

1. EKP hoitaa tehtävänsä EPV:stä,
EKP:stä ja kansallisista toimivaltaisista 
viranomaisista muodostuvan yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa.

Or. en

Tarkistus 103
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava EKP:n 
antamia ohjeita.

4. Kansallisten toimivaltaisten on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä EKP:n 
kanssa. Tällä ei rajoiteta osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten 
vastuuvelvollisuutta kansallisille 
parlamenteilleen. 

Or. en

Tarkistus 104
Rafał Trzaskowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava EKP:n 
antamia ohjeita.

4. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava EKP:n 
antamia ohjeita 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi. 
EKP:n antamilla ohjeilla ei saa haitata 
osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
äänestysoikeuksien käyttöä Euroopan 
pankkiviranomaisen hallintoneuvostossa 
ja johtokunnassa.

Or. en

Tarkistus 105
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on edelleen valvottava 
laitoksia, jotka eivät kuulu 4 artiklan 
1 a kohdan soveltamisalaan, kunnes koko 
Euroopan unionia varten on perustettu 
yhteinen valvontaelin.

Or. en

Tarkistus 106
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
EKP:lle
(a) jos johonkin luottolaitokseen, joka ei 
kuulu 4 artiklan 1 a kohdan 
soveltamisalaan, liittyy turvallisuutta 
ja/tai vakautta koskevia vakavia 
huolenaiheita
(b) jos jonkin luottolaitoksen, joka ei 
kuulu 4 artiklan 1 a kohdan 
soveltamisalaan, tilanne yksittäisenä 
luottolaitoksen tai osana luottolaitosten 
ryhmää aiheuttaa tai todennäköisesti 
aiheuttaa vaaraa rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle;
(c) jos luottolaitos ei enää kuulu 
4 artiklan1 a kohdan soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 107
Helmut Scholz
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. EKP voi päättää ottaa luottolaitosta, 
joka ei kuulu 4 artiklan1 a kohdan 
soveltamisalaan, koskevan valvonnan 
itselleen
(a) jos kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset eivät hoida tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään
(b) jos on näyttöä siitä, että luottolaitos, 
yksittäisenä tai osana luottolaitosten 
ryhmää, saattaa uhata tai todennäköisesti 
uhkaa unionin rahoitusmarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa ja eheyttä ja/tai 
rahoitusjärjestelmän vakautta tai saattaa 
pahentaa tai todennäköisesti pahentaa 
tällaista tilannetta;
(c) jos luottolaitos kuuluu 
4 artiklan1 a kohdan soveltamisalaan tai 
tulee kuulumaan siihen.

Or. en

Tarkistus 108
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välisissä 
ristiriitatilanteissa, jotka liittyvät 4 
artiklan 1 a kohtaan ja 5 artiklan 2, 3, 4 b 
ja 4 c kohtaan, EPV:n on perustettava 
sovittelukomitea. Yksityiskohdat 
määritellään erillisessä työjärjestyksessä.

Or. en
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Tarkistus 109
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä määritetään EKPJ:n ja 
EKP:n perussäännön mukaisesti 
edellytykset, joilla tämän artiklan 
mukaiseen tiiviiseen yhteistyöhön 
ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 110
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä määritetään EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännön mukaisesti edellytykset, 
joilla tämän artiklan mukaiseen tiiviiseen 
yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä määritetään EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännön mukaisesti edellytykset, 
joilla tämän artiklan mukaiseen tiiviiseen 
yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan. 
Näille edustajille annetaan 
täysimääräinen ja yhtäläinen edustus 
verrattuna osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajiin, 
äänestysoikeudet mukaan luettuina.

Or. en
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Tarkistus 111
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos luottolaitos täyttää kaikki kyseisen 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyt toimiluvan 
myöntämisedellytykset, kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätös, jossa se ehdottaa EKP:lle, että 
toimilupa myönnettäisiin. Päätöksestä on 
ilmoitettava EKP:lle ja asianomaiselle 
luottolaitokselle.

Jos luottolaitos täyttää kaikki kyseisen 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
säädetyt toimiluvan 
myöntämisedellytykset, kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetun ajanjakson kuluessa päätös, 
jossa se ehdottaa EKP:lle, että toimilupa 
myönnettäisiin. Päätöksestä on ilmoitettava 
EKP:lle. Muissa tapauksissa kansallinen 
toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä 
toimilupahakemus.

Or. en

Tarkistus 112
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun EKP vastaanottaa kansallisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta toisessa 
alakohdassa tarkoitetun ehdotuksen, se 
myöntää toimiluvan, jos unionin 
lainsäädännössä säädetyt edellytykset 
täyttyvät. Päätöksestä on ilmoitettava 
asianomaiselle luottolaitokselle.

Kun EKP vastaanottaa kansallisilta 
toimivaltaisilta viranomaisilta toisessa 
alakohdassa tarkoitetun ehdotuksen, se 
tutkii ehdotuksen 45 työpäivän kuluessa, 
jota aikaa voidaan jatkaa kerran 
samanpituiseksi ajaksi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa, ja myöntää 
toimiluvan, jos unionin lainsäädännössä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Muissa 
tapauksissa EKP hylkää 
toimilupahakemuksen. Tämän kohdan 
mukaisesti tehdystä päätöksestä on 
ilmoitettava asianomaiselle 
luottolaitokselle ja asianomaiselle 
kansalliselle toimivaltaiselle 
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viranomaiselle, ja päätös on perusteltava.

Or. en

Tarkistus 113
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKP voi peruuttaa toimiluvan unionin 
säädöksissä vahvistetuissa tapauksissa 
omasta aloitteestaan tai luottolaitoksen 
sijoittautumisjäsenvaltion kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen ehdotuksesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimiluvan myöntämistä 1 kohdan 
mukaisesti ehdottanut kansallinen 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
toimilupa on peruutettava kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sen on tehtävä 
tästä ehdotus EKP:lle. Tuolloin EKP voi 
peruuttaa toimiluvan.

Jos toimiluvan myöntämistä 1 kohdan 
mukaisesti ehdottanut kansallinen 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
toimilupa on peruutettava kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sen on tehtävä 
tästä ehdotus EKP:lle. Tuolloin EKP tekee 
päätöksen ehdotetusta peruuttamisesta ja 
ottaa tässä yhteydessä kaikilta osin 
huomioon kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen esittämät perustelut 
peruuttamiselle.

Or. en
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Tarkistus 115
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EKP hoitaa sille tällä asetuksella annetut 
tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä 
tehtävistään ja muista tehtävistään. EKP:lle 
tällä asetuksella annetut tehtävät eivät saa 
vaikuttaa rahapolitiikkaan liittyviin EKP:n 
tehtäviin ja sen muihin tehtäviin.

2. EKP hoitaa sille tällä asetuksella annetut 
tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä 
tehtävistään ja muista tehtävistään. EKP:lle 
tällä asetuksella annetut tehtävät eivät saa 
vaikuttaa rahapolitiikkaan liittyviin EKP:n 
tehtäviin ja sen muihin tehtäviin. Tällä 
asetuksella EKP:lle annettujen 
valvontatehtävien hoitamisessa mukana 
olevaan henkilöstöön on sovellettava 
organisatorisesti ja kurinpidollisesti 
erillisiä järjestelyjä sekä erillisiä 
päätöksenteko- ja raportointikanavia.

Or. en

Tarkistus 116
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EKP hoitaa sille tällä asetuksella annetut 
tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä 
tehtävistään ja muista tehtävistään. EKP:lle 
tällä asetuksella annetut tehtävät eivät saa 
vaikuttaa rahapolitiikkaan liittyviin EKP:n 
tehtäviin ja sen muihin tehtäviin.

2. EKP hoitaa sille tällä asetuksella annetut 
tehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä 
tehtävistään ja muista tehtävistään. EKP:lle 
tällä asetuksella annetut tehtävät eivät saa 
vaikuttaa rahapolitiikkaan liittyviin EKP:n 
tehtäviin ja sen muihin tehtäviin. Tällä 
asetuksella EKP:lle annettujen 
valvontatehtävien hoitamisessa mukana 
oleva henkilöstö olisi erotettava 
organisatorisesti EKP:n muusta 
henkilöstöstä, ja sillä olisi oltava erilliset 
raportointikanavat.

Or. en
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Tarkistus 117
Marietta Giannakou

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi EKP hyväksyy tarvittavat 
sisäiset säännöt, mukaan lukien 
salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt.

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
soveltamiseksi EKP hyväksyy tarvittavat 
sisäiset säännöt, mukaan lukien 
salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt 
sekä säännöt, joilla estetään 
sisäpiiritietojen leviäminen.

Or. el

Tarkistus 118
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EKP:lle annettujen tehtävien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtii 
EKP:ssä elin, joka koostuu EKP:n 
johtokunnan nimeämistä neljästä EKP:n 
edustajasta ja kunkin osallistuvan 
jäsenvaltion kansallisen, luottolaitosten 
valvonnan alalla toimivaltaisen 
viranomaisen edustajasta, jäljempänä 
’valvontaelin’.

1. EKP:lle annettujen tehtävien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtii 
EKP:ssä elin, joka koostuu EKP:n 
johtokunnan nimeämistä neljästä EKP:n 
edustajasta ja kunkin osallistuvan 
jäsenvaltion kansallisen, luottolaitosten 
valvonnan alalla toimivaltaisen 
viranomaisen edustajasta, kahdesta EPV:n 
edustajasta ja kuudesta Euroopan 
parlamentin jäsenestä, jäljempänä 
'valvontaelin'. EKP:n neljä edustajaa eivät 
saa kuulua EKP:n neuvostoon eivätkä 
EKP:n johtokuntaan. 

Or. en
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Tarkistus 119
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Valvontaelimen on vastattava EKP:n 
neuvoston valvontakysymyksiä koskevien 
päätösten valmistelusta. EKP:n neuvoston 
olisi annettava perustelut, jos se poikkeaa 
valvontaelimen valmistelemista 
ehdotuksista ja päätösehdotuksista. 

Or. en

Tarkistus 120
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvoston 
jäsenet valitsevat johtokunnan jäsenistä 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta, ja 
varapuheenjohtaja, jonka EKP:n neuvosto 
valitsee keskuudestaan.

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvoston 
jäsenet nimittävät, ja varapuheenjohtaja, 
jonka EKP:n neuvosto valitsee 
keskuudestaan. Euroopan parlamentin on 
hyväksyttävä molemmat nimitykset asiasta 
vastaavassa valiokunnassa järjestetyn 
kuulemisen jälkeen. 

Or. en

Tarkistus 121
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvoston 

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka valvontaelin
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jäsenet valitsevat johtokunnan jäsenistä 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta, ja 
varapuheenjohtaja, jonka EKP:n neuvosto
valitsee keskuudestaan.

nimittää, ja varapuheenjohtaja, jonka 
EKP:n valvontaelin valitsee 
keskuudestaan.

Puheenjohtaja olisi nimitettävä käyttäen 
perusteina ansioita, ammattitaitoa, tietoja 
rahoituslaitoksista ja -markkinoista sekä 
kokemusta rahoitusvalvonnasta ja -
sääntelystä avointa valintamenettelyä 
noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 122
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvoston 
jäsenet valitsevat johtokunnan jäsenistä 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta, ja 
varapuheenjohtaja, jonka EKP:n neuvosto 
valitsee keskuudestaan.

2. Tämän lisäksi valvontaelimellä on 
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvoston 
jäsenet valitsevat Euroopan parlamentin 
hyväksynnän saatuaan johtokunnan 
jäsenistä puheenjohtajaa lukuun ottamatta, 
ja varapuheenjohtaja, jonka EKP:n 
neuvosto valitsee keskuudestaan.

Or. en

Tarkistus 123
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EKP:n neuvosto voi delegoida selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä, jotka koskevat 
yksittäisiä tai useita yksilöitävissä olevia 

3. EKP:n neuvosto delegoi selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä, jotka koskevat 
yksittäisiä tai useita yksilöitävissä olevia 
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luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä 
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä, 
valvontaelimelle EKP:n neuvoston 
valvonnassa ja vastuulla.

luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä 
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä, 
valvontaelimelle, joten se ei ole enää
EKP:n neuvoston valvonnassa ja vastuulla.

Or. en

Tarkistus 124
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EKP:n neuvosto voi delegoida selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä ja niihin 
liittyviä päätöksiä, jotka koskevat 
yksittäisiä tai useita yksilöitävissä olevia 
luottolaitoksia, rahoitusalan holdingyhtiöitä 
tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä, 
valvontaelimelle EKP:n neuvoston 
valvonnassa ja vastuulla.

3. EKP:n neuvosto voi delegoida selkeästi 
määriteltyjä valvontatehtäviä, jotka 
koskevat yksittäisiä tai useita yksilöitävissä 
olevia luottolaitoksia, rahoitusalan 
holdingyhtiöitä tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiöitä, valvontaelimelle 
EKP:n neuvoston valvonnassa ja vastuulla.

Or. en

Tarkistus 125
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valvontaelin voi nimittää keskuudestaan 
ohjauskomitean, jonka kokoonpano on 
rajoitetumpi, toimintojensa tukemiseksi, 
mukaan lukien kokousten valmistelu.

4. Valvontaelin voi nimittää keskuudestaan 
ohjauskomitean, jonka kokoonpano on 
rajoitetumpi, toimintojensa tukemiseksi.
Ohjauskomitean on hoidettava tehtävänsä 
ilman päätöksentekovaltaa ja koko 
unionin edun mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 126
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tiiviiseen yhteistyöhön 6 artiklan 
mukaisesti ryhtyneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen edustajien on 
otettava osaa valvontaelimen toimintaan 6 
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
hyväksytyssä päätöksessä vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti EKPJ:n ja EKP:n 
perussääntöä noudattaen.

5. Tiiviiseen yhteistyöhön 6 artiklan 
mukaisesti ryhtyneen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen edustajien on 
otettava osaa valvontaelimen toimintaan 6 
artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
hyväksytyssä päätöksessä vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti EKPJ:n ja EKP:n 
perussääntöä noudattaen. Näillä 
edellytyksillä olisi varmistettava niiden 
täysimääräinen ja yhtäläinen edustus 
verrattuna osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajiin, 
äänestysoikeudet mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 127
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan pankkiviranomaisen 
puheenjohtaja ja Euroopan komission
jäsen voivat osallistua valvontaelimen 
kokouksiin tarkkailijoina.

6. Kaksi Euroopan komission jäsentä 
osallistuu valvontaelimen kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. en

Tarkistus 128
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. EKP:n neuvosto hyväksyy 
valvontaelimen työjärjestyksen, mukaan 
lukien puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikautta koskevat 
säännöt. Toimikausi ei saa ylittää viittä 
vuotta, eikä se ole uusittavissa.

7. EKP:n neuvosto hyväksyy oman 
työjärjestyksensä ja valvontaelimen 
työjärjestyksen ja julkaisee ne.
Valvontaelimen työjärjestyksellä 
varmistetaan sen kaikkien jäsenten 
yhtäläinen ja tasapainoinen kohtelu. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan
puheenjohtajan toimikautta koskevat 
säännöt, ja toimikausi ei saa ylittää viittä 
vuotta, eikä se ole uusittavissa.

Or. en

Tarkistus 129
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. EKP:n neuvosto hyväksyy 
valvontaelimen työjärjestyksen, mukaan 
lukien puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikautta koskevat 
säännöt. Toimikausi ei saa ylittää viittä 
vuotta, eikä se ole uusittavissa.

7. EKP:n neuvosto hyväksyy 
valvontaelimen työjärjestyksen, mukaan 
lukien puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikautta koskevat 
säännöt. Toimikausi ei saa ylittää viittä 
vuotta, eikä se ole uusittavissa. 
Valvontaelimen työjärjestyksellä 
varmistetaan sen kaikkien jäsenten 
yhtäläinen kohtelu ja edustus.

Or. en

Tarkistus 130
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Valvontaelin julkaisee jokaisen 
kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja 
äänestystulokset. 

Or. en

Tarkistus 131
György Schöpflin

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Valvontaelin julkaisee pöytäkirjansa 
tiivistelmän.

Or. en

Tarkistus 132
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EKP toimittaa vuosittain Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
euroryhmälle kertomuksen tällä asetuksella 
sille annettujen tehtävien hoitamisesta.

1. EKP toimittaa kuukausittain Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
euroryhmälle pyynnöstä kertomuksen tällä 
asetuksella sille annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 133
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Valvontaelimen puheenjohtajaa voidaan 
Euroopan parlamentin pyynnöstä kuulla 
valvontatehtävien hoitamisesta Euroopan 
parlamentin toimivaltaisissa valiokunnissa.

3. Valvontaelimen puheenjohtajaa voidaan 
Euroopan parlamentin tai osallistuvan 
jäsenvaltion kansallisen parlamentin
pyynnöstä kuulla valvontatehtävien 
hoitamisesta Euroopan parlamentin tai 
asianomaisen kansallisen parlamentin
toimivaltaisissa valiokunnissa.

Or. en

Tarkistus 134
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EKP vastaa suullisesti tai kirjallisesti 
Euroopan parlamentin tai euroryhmän sille 
esittämiin kysymyksiin

4. EKP vastaa suullisesti tai kirjallisesti 
Euroopan parlamentin, Euroryhmän tai 
osallistuvan maan kansallisen 
parlamentin sille esittämiin kysymyksiin

Or. en

Tarkistus 135
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan parlamentilla on oikeudet 
valvoa ja tutkia sekä tarkastella asiakirja-
aineistoa kun on kyse seikoista, jotka 
liittyvät tämän asetuksen nojalla 
toteutettuihin valvontatehtäviin. 

Or. en
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Tarkistus 136
Paulo Rangel

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Osallistuvien jäsenvaltioiden 
parlamenttien ja EKP:n kanssa tiiviiseen 
yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
parlamenttien pyynnöstä EKP:n 
valvontaelimen edustajaa ja kansallista 
toimivaltaista viranomaista voidaan 
kuulla asianomaisten kansallisten 
parlamenttien toimivaltaisissa 
valiokunnissa valvontatehtävien 
hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 137
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentilla on 
talousarvion valvontaoikeus tämän 
asetuksen nojalla vastaanotettujen 
sääntelymaksujen osalta. 

Or. en

Tarkistus 138
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

25 a artikla
Eturistiriita

1. EKP perustaa eettisiä asioita 
käsittelevän pysyvän komitean, joka arvioi 
mahdollisia eturistiriitoja, joita syntyy 
valvontatehtävissä toimivien EKP:n 
henkilöstön jäsenten palvelussuhteen 
jälkeisestä työllistymisestä. Komitea on 
vastuussa kattavien ja virallisten 
arviointimenettelyjen laatimisesta. Näiden 
arviointien tulokset julkaistaan.
2. EKP:n henkilöstön jäsenien, jotka ovat 
toimineet valvontatehtävissä ja jotka 
aikovat harjoittaa ammattitoimintaa 
palvelussuhteensa päättymistä seuraavien 
kahden vuoden kuluessa, on ilmoitettava 
siitä hyvissä ajoin eettisiä asioita 
käsittelevälle komitealle. Komitea päättää, 
onko työtarjous yhteensopiva sen kanssa, 
että on varmistettava henkilöstön 
kunniallisuus ja riippumattomuus. 
3. Valvontaelimen jäsenet eivät saa ottaa 
vastaan vastikkeellista työtä 
palvelussuhteensa päättymistä seuraavien 
kahden vuoden aikana laitoksissa, joiden 
valvonnasta EKP on vastuussa.

Or. en

Tarkistus 139
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
1. EKP varmistaa, että sen 
valvontapäätökset eivät vaikuta 
mitenkään osallistumattomien 
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jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.
2. Kun jäsenvaltio katsoo, että EKP:n 
tekemä päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa EKP:lle, komissiolle ja 
neuvostolle kolmen päivän kuluessa 
EKP:n päätöksestä ilmoittamisesta. 
Ilmoituksessaan jäsenvaltioiden on 
selitettävä selvästi ja täsmällisesti miksi ja 
miten päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen.
Tällaisen ilmoituksen seurauksena EKP:n 
päätöksen soveltaminen keskeytetään. 
Neuvosto kutsuu 10 työpäivän kuluessa 
koolle kokouksen ja tekee jäsentensä 
yksikertaisella enemmistöllä päätöksen 
siitä, kumotaanko EKP:n päätös.
Kun neuvosto asiaa käsiteltyään ei päätä 
kumota EKP:n päätöstä, EKP:n 
päätöksen soveltamisen keskeyttäminen 
lopetetaan.

Or. en

Tarkistus 140
József Szájer

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
1. Komissio valvoo jatkuvasti yhteisen 
valvontamekanismin toimintaa. 
2. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa rahoitusmarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
taikka koko rahoitusjärjestelmän tai sen 
osan vakauden unionissa tai uhata häiritä 
kilpailua sisämarkkinoilla varsinkin 
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osallistumattomien jäsenvaltioiden osalta, 
komissio helpottaa aktiivisesti ja tarpeen 
mukaan sovittaa yhteen asiaankuuluvien 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten ja 
myös EKP:n toteuttamia toimia.
3. Komissio antaa varoituksen tai ryhtyy 
muihin korjaaviin toimiin havaitessaan 
riskejä. 
4. Komissio toimittaa varoituksen ja antaa 
mahdollisesti asianmukaisen ehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Jotta komissio voi hoitaa tehtävänsä, 
sille on tiedotettava kaikista 
asiaankuuluvista muutoksista, ja se 
osallistuu tarkkailijana EKP:n 
valvontaelimeen.

Or. en

Tarkistus 141
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa 
arvioidaan muun muassa

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013 kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta. Kertomuksessa 
tarkastellaan muun muassa

Or. en

Tarkistus 142
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) yksityiskohtaista oikeudellista 
analyysia siitä, miten yhteinen 
valvontamekanismi voidaan panna 
täytäntöön koko EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 143
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) analyysia siitä, onko tätä yhteistä 
valvontamekanismia varten perustettava 
uusi elin vai kykenevätkö nykyiset 
toimielimet tai virastot suoriutumaan 
tämän asetuksen 4 artiklan nojalla 
EKP:lle annetuista tehtävistä;

Or. en

Tarkistus 144
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) EKP:n ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
tehtävien jakoa.

Or. en
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Tarkistus 145
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
antaa asiaan liittyvät ehdotukset 
tarvittaessa.

Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Tämän 
kertomuksen perusteella komissio antaa 1 
päivään kesäkuuta 2014 mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen koko EU:n 
yhteisestä valvontamekanismista.

Or. en


