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LYHYET PERUSTELUT

Sellaisen pankkiunionin perustaminen, jolla on Euroopan keskuspankkiin (EKP) keskitetty 
yhteinen valvontamekanismi, synnyttää hyvin tärkeitä perustuslaillisia kysymyksiä, joihin 
parlamentin on kiinnitettävä huomiota.

Euroopan unionin neuvoston ja komission valitsema oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
127 artiklan 6 kohta, joka kuuluu seuraavasti: 

6. Neuvosto, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia sekä 
Euroopan keskuspankkia kuultuaan, voi erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetuilla asetuksilla antaa Euroopan keskuspankille erityistehtäviä, jotka koskevat 
luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin vakuutusyritysten toiminnan 
vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa.

Valmistelijan tavoitteena on varmistaa Euroopan unionin yleinen johdonmukaisuus ja EU-
lainsäädännön täysimääräinen kunnioittaminen samalla kun perustetaan tehokas ja toimiva 
yhteinen valvontamekanismi. Tätä varten valmistelija esittää komission ehdotukseen 
neuvoston asetukseksi 41 tarkistusta, joista esitetään yhteenveto seuraavassa taulukossa.

Tarkistukset Sisältö
1, 2 Poliittinen tausta
4 Päivitys
5, 20, 27 Euroalueen osallistuminen ei saa olla valinnaista; euroalueeseen 

kuulumattomien maiden osallistumisen oletetaan olevan sääntö. Vain 
Yhdistynyt kuningaskunta voi jättäytyä euron ulkopuolelle (pöytäkirja 
N:o 15).

6 Koska EKP:llä on jo täytäntöönpanovaltaa, käytetään sitä
7 Soveltamisala laajennettu koskemaan poikkeuksetta kaikkia pankkeja
8, 11 Sopimusjärjestelyt osallistuvien euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa
9, 10, 22, 23 Tarve kunnioittaa Euroopan pankkiviranomaista ja sisämarkkinoiden 

eheyttä
12, 30 Yhdenvertainen asema kaikille valtioille yhteisessä valvontamekanismissa
12, 18, 35 Uuden valvontaelimen ja EKP:n neuvoston välinen suhde
13, 24, 33, 34 Avoimuus
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Euroopan parlamentin suorittama puheenjohtajan valinta ja 
valvontaelimen vastuuvelvollisuus

16, 19, 40 Oikeudellinen valvonta ja valitusmenettely 
41 Uudelleentarkastelulauseke
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Sanamuotoa koskevia parannuksia

Esittelijä haluaa kiinnittää huomiota siihen, että parlamentin on sovitettava tiiviisti yhteen tätä 
säännöstä (Thyssenin mietintö) ja EPV:tä koskevaa asetusehdotusta (Giegoldin mietintö) 
koskevat kantansa.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Nykyinen rahoitus- ja talouskriisi on 
vienyt Euroopan pankkijärjestelmän 
romahduksen partaalle. Rahoitusalan 
sirpaloituminen uhkaa yhteisen rahan ja 
sisämarkkinoiden eheyttä. Nyt on 
olennaista tehostaa pankkialan 
integroitumista, jotta voidaan vahvistaa 
unionin yhtenäisyyttä, palauttaa 
rahoitusjärjestelmän vakaus ja luoda 
perusta talouden elpymiselle.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Pankkiunionin nopea perustaminen 
on elintärkeä ensimmäinen askel 
prosessissa, joka johtaa 
finanssipoliittiseen liittoon ja lopulta 
poliittiseen unioniin. Ei pitäisi aliarvioida 
tämän lainsäädännön perustuslaillista 
merkitystä Euroopan unionin pitkän 
aikavälin kehitykselle. Vaikka hyvin 
suunniteltu ja hyvin hallinnoitu 
pankkiunioni saavuttaa tavoitteensa ja 
lisää Euroopan yhdentymisprosessissa 
luottamusta markkinoihin ja politiikkaan, 
huonosti suunniteltu ja huonosti 
hallinnoitu pankkiunioni saattaa syventää 
jäsenvaltioiden välisiä jakolinjoja, 
romahduttaa euron ja johtaa jopa unionin 
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hajoamiseen.

Or. en

Tarkistus 3
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 
unionin luottolaitosten pääomittamista, 
josta Eurooppa-neuvosto sopi lokakuussa 
2011.

(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 kaikkialla unionissa 
tarjottavien rahoituspalvelujen yhteisen 
sääntökirjan luomista, ja se on ollut 
ratkaisevan tärkeässä asemassa 
toteutettaessa johdonmukaisella tavalla 
keskeisten unionin luottolaitosten 
pääomittamista, josta Eurooppa-neuvosto 
sopi lokakuussa 2011.

Or. en
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Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eurooppa-neuvosto totesi 18 päivänä 
lokakuuta 2012 antamissaan päätelmissä, 
että etenemisen kohti tiiviimpää talous- ja 
rahaliittoa olisi perustuttava EU:n 
institutionaalisiin ja oikeudellisiin 
puitteisiin ja että sille olisi oltava 
luonteenomaista avoimuus ja 
läpinäkyvyys euroalueen ulkopuolisiin 
jäsenvaltioihin nähden sekä 
sisämarkkinoiden eheydestä 
huolehtiminen. Yhdennetyssä 
rahoituskehyksessä on yhteinen 
valvontamekanismi, joka on 
mahdollisuuksien mukaan avoin kaikille 
jäsenvaltioille, jotka haluavat osallistua 
siihen.

Or. en

Tarkistus 5
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 

(9) Sen vuoksi olisi perustettava Euroopan 
pankkiunioni, jonka tukena olisi koko 
sisämarkkinoita koskeva 
rahoituspalvelujen kattava ja 
yksityiskohtainen yhteinen sääntökirja ja 
joka koostuisi yhteisestä 
valvontamekanismista, yhteisestä 
talletussuojajärjestelmästä ja 
kriisinratkaisujärjestelmästä. Kun otetaan 
huomioon yhteistä rahaa käyttävien 
jäsenvaltioiden keskinäinen riippuvuus, 
pankkiunionin on katettava kaikki 
euroalueen jäsenvaltiot, ja siihen olisi 
otettava mukaan kaikki muut valtiot, jotka 
aikovat ottaa euron käyttöön ja 
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muiden jäsenvaltioiden osallistumiselle 
siinä määrin kuin tämä on 
institutionaalisesti mahdollista.

valmistautuvat siihen. Sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi ja syventämiseksi 
pankkiunionin olisi oltava avoin 
Yhdistyneen kuningaskunnan tai muun 
osallistumattoman jäsenvaltion 
lopulliselle osallistumiselle siinä määrin
kuin tämä on institutionaalisesti 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 6
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 laaja kokemus 
makrotalouden ja rahoitusalan vakauteen 
liittyvissä asioissa, ja sillä on omaa 
täytäntöönpanovaltaa, 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 vakavaraisuuden
valvontaan euroalueella liittyvää 
politiikkaa.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Suurten pankkien toiminnan 
turvallisuus ja vakaus ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
rahoitusjärjestelmän vakaus. 

(13) Suurten pankkien toiminnan 
turvallisuus ja vakaus ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta varmistettaisiin 
rahoitusjärjestelmän vakaus. 



PE498.084v01-00 8/23 PA\917116FI.doc

FI

Viimeaikainen kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että pienemmät pankit voivat 
myös uhata rahoitusvakautta. Sen vuoksi 
EKP:n olisi pystyttävä valvomaan kaikkia 
osallistuvien jäsenvaltioiden pankkeja.

Viimeaikainen kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että pienemmät pankit voivat 
myös uhata rahoitusvakautta. Sen vuoksi 
EKP:n olisi pystyttävä valvomaan 
poikkeuksetta kaikkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden pankkeja.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) EKP:lle on annettava valtuudet 
tehdä sopimusjärjestelyjä euroalueeseen 
kuulumattomien, mutta pankkiunioniin 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
jotta EKP kykenee hoitamaan samoja 
valvontatehtäviä, kun on kyse muualla 
kuin euroalueella olevista pankeista.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Sen, että valvontatehtäviä annetaan 
EKP:lle, olisi oltava linjassa vuonna 2010 
perustetun Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän (EFVJ) 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 
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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.

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 niiden 
toimivaltaa rajoittamatta.

Or. en

Tarkistus 10
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 sisämarkkinoiden eheys säilyisi, 
EKP:n olisi ainoastaan yhteensovitettava 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
kanta toimivaltaansa kuuluvissa 
kysymyksissä, joihin osallistuvat 
jäsenvaltiot ovat suoraan osallisina. 
EKP:n on kunnioitettava täysimääräisesti 
EPV:n roolia Euroopan pankkialan 
yhteisen sääntökirjan laatimisessa ja 
sääntöjen soveltamisen valvonnassa 
kaikkialla unionissa. 

Or. en

Tarkistus 11
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 

(29) Valvottaessa rajojen yli toimivia 
pankkeja, jotka toimivat sekä euroalueella 
että sen ulkopuolella, EKP:n olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä osallistumattomien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
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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 
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.

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. 
Euroalueeseen kuulumattomien, uuteen 
mekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden 
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 vahvistettava sitovia 
sopimusjärjestelyjä euroalueeseen 
kuulumattomien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
Euroalueeseen kuulumattomat 
osallistuvat valtiot olisi velvoitettava 
antamaan kansallisella 
lainkäyttöalueellaan soveltuvaa 
lainsäädäntöä EKP:n valvontavaltuuksien 
voimaan saattamiseksi.

Or. en



PA\917116FI.doc 11/23 PE498.084v01-00

FI

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Edellytysten, joiden nojalla 
euroalueeseen kuulumattomien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten edustajat osallistuvat 
valvontaelimen toimintaan, olisi 
mahdollistettava täysipainoinen ja 
yhdenvertainen edustus verrattuna 
euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
kansalliseen edustukseen. 
Valvontaelimellä olisi oltava valtuudet 
suunnitella EKP:n valvontatehtävät ja 
panna ne täytäntöön. Valvontaelimen olisi 
valtuuksiaan käyttäessään otettava 
huomioon, että EKP:n neuvosto käyttää 
EKP:n ylintä täytäntöönpanovaltaa.

Or. en

Tarkistus 13
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 
pöytäkirjansa. 

Or. en
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Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Valvontatehtävien antaminen EKP:lle 
tuo sille merkittävän vastuun turvata 
rahoitusvakaus unionissa ja käyttää 
valvontavaltuuksiaan kaikkein 
tehokkaimmalla ja parhaiten suhteutetulla 
tavalla. EKP:n olisi sen vuoksi oltava 
näiden tehtävien hoitamisesta vastuussa 
Euroopan parlamentille, 
ministerineuvostolle ja euroryhmälle, 
jotka ovat demokraattisesti oikeutettuja, 
eurooppalaisia ja jäsenvaltioita edustavia 
instituutioita. Tähän olisi sisällyttävä 
säännöllinen kertomusten antaminen ja 
kysymyksiin vastaaminen. Jos kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat toimia 
tämän asetuksen nojalla, olisi sovellettava 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
vastuuvelvollisuusjärjestelyjä.

(34) Valvontatehtävien antaminen EKP:lle 
tuo sille merkittävän vastuun turvata 
rahoitusvakaus unionissa ja käyttää
valvontavaltuuksiaan kaikkein 
tehokkaimmalla ja parhaiten suhteutetulla 
tavalla. Vaikka EKP:n on oltava edelleen 
riippumaton rahapolitiikan suhteen, sillä 
on oltava uudentyyppinen demokraattinen 
vastuuvelvollisuus 
valvontavaltuuksistaan. Tähän olisi 
sisällyttävä säännöllinen kertomusten 
antaminen ja kysymyksiin vastaaminen. 
Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
toteuttavat toimia tämän asetuksen nojalla, 
olisi sovellettava kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjä 
vastuuvelvollisuusjärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Valvontaelimen olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosikertomus. Valvontaelimen edustajat 
voidaan kutsua kuultaviksi Euroopan 
parlamentin asiaankuuluviin valiokuntiin 
tai osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisiin parlamentteihin. Euroopan 
parlamentin oikeutta perustaa 
väliaikainen tutkintavaliokunta olisi 
sovellettava valvontaelimen toimintaan. 

Or. en
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 17
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 

(36) EKP:hen olisi eritoten perustettava 
valvontaelin, joka vastaa valvonta-asioita 
koskevien päätösten valmistelusta ja joka 
kuvastaa kansallisten 
valvontaviranomaisten erityistä 
asiantuntemusta. EKP:n neuvoston olisi 
nimettävä valvontaelimen puheenjohtaja ja 
Euroopan parlamentin olisi valittava 
tämä. Valvontaelimessä olisi tämän lisäksi
oltava EKP:n ja kansallisten viranomaisten 
edustajia. Jotta mahdollistettaisiin 
asianmukainen rotaatio ja varmistettaisiin 
samalla, että puheenjohtaja on täysin 
riippumaton, hänen 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 
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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.

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. Valvontaelintä voi avustaa 
ohjauskomitea, jonka kokoonpano on 
rajoitetumpi.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Valvontaelimen olisi vastattava 
EKP:n neuvoston päätösten valmistelusta 
ja täytäntöönpanosta. EKP:n neuvoston 
olisi hyväksyttävä valvontaelimen 
päätökset, ellei jäsenten määräenemmistö 
vastusta niitä.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 b) Jos toimivaltainen kansallinen 
viranomainen on eri mieltä EKP:n 
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valvontapäätöksestä, sen olisi voitava 
valittaa siitä Euroopan 
pankkiviranomaiselle, jonka olisi 
vahvistettava asianmukainen valituselin, 
jonka päätökset olisi osoitettava 
valvontaelimelle. Jos valvontatehtäväänsä 
hoitavan EKP:n toiminnasta nostetaan 
kanne koti- tai isäntäjäsenvaltiossa, 
EKP:n olisi oltava oikeudenkäynnin 
osapuoli. 

Or. en

Tarkistus 20
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 muuta jäsenvaltiota, joka päättää 
osallistua yhteiseen valvontamekanismiin;

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) 'osallistumattomalla jäsenvaltiolla' 
jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö ei ole 
euro ja joka päättää olla osallistumatta 
yhteiseen valvontamekanismiin;

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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 valvontatehtävässään 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.

Or. en

Tarkistus 23
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. Rajoittamatta EPV:n valtuuksia
EKP:llä on unionin lainsäädännön asiaa 
koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti yksinomainen toimivalta hoitaa 
vakavaraisuusvalvontatarkoituksissa 
seuraavat tehtävät kaikkien osallistuviin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
luottolaitosten osalta:

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) valvonnallisten stressitestien tekeminen 
luottolaitoksille vakavaraisuuden 
kokonaisarvion tukena;

(h) valvonnallisten stressitestien tekeminen 
luottolaitoksille vakavaraisuuden 
kokonaisarvion tukena ja näiden testien 
julkaiseminen;
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Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajien 
yhteisen kannan yhteensovittaminen ja 
ilmaiseminen Euroopan 
pankkiviranomaisen hallintoneuvostossa ja 
johtokunnassa, kun kyseessä ovat EKP:lle 
tällä asetuksella annettuihin tehtäviin 
liittyvät kysymykset.

(l) osallistuvien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajien 
yhteisen kannan laatiminen Euroopan 
pankkiviranomaisen hallintoneuvostossa ja 
johtokunnassa, kun kyseessä ovat EKP:lle 
tällä asetuksella annettuihin tehtäviin 
suoraan liittyvät kysymykset.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämä asetus ei rajoita osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten velvollisuuksia ja asiaa 
koskevia valtuuksia hoitaa 
valvontatehtäviä, joita ei tarkoiteta tässä 
asetuksessa.

4. Tämä asetus ei rajoita osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten velvollisuuksia ja asiaa 
koskevia valtuuksia hoitaa 
valvontatehtäviä, joita ei anneta tällä 
asetuksella.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiivis yhteistyö osallistumattomien
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

Jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole 
euro, osallistuminen yhteisen 
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viranomaisten kanssa valvontamekanismiin

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten EKP voi antaa suuntaviivoja tai 
esittää pyyntöjä osallistumattomien
jäsenvaltioiden kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tätä varten EKP voi antaa suuntaviivoja tai 
esittää pyyntöjä kyseisten jäsenvaltioiden 
kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EKP:n ja osallistumattoman 
jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen välille luodaan EKP:n 
päätöksellä tiivis yhteistyö, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. EKP:n ja jäsenvaltion, jonka 
rahayksikkö ei ole euro mutta joka 
päättää osallistua, kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen välille luodaan 
EKP:n päätöksellä tiivis yhteistyö, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 30
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 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä määritetään EKPJ:n ja EKP:n 
perussäännön mukaisesti edellytykset, 
joiden mukaan osallistuvien
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yhteistyöhön ryhtyneiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten edustajat 
osallistuvat valvontaelimen toimintaan.

jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole 
euro, toimivaltaisten viranomaisten 
edustajat osallistuvat valvontaelimen 
toimintaan täysimääräisesti ja samoin 
ehdoin kuin niiden jäsenvaltioiden 
edustajat, joiden rahayksikkö on euro.

Or. en

Tarkistus 31
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
Euroopan parlamentin valitsema
puheenjohtaja, jonka EKP:n neuvosto
nimeää.

Or. en

Tarkistus 32
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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 33
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 oman 
työjärjestyksensä ja valvontaelimen 
työjärjestyksen ja julkaisee ne.
Valvontaelimen työjärjestyksellä 
varmistetaan sen kaikkien jäsenten 
yhtäläinen kohtelu. Työjärjestyksessä 
vahvistetaan puheenjohtajan toimikautta 
koskevat säännöt, ja toimikausi ei saa 
ylittää viittä vuotta, eikä se ole uusittavissa.

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Valvontaelimen on julkaistava 
pöytäkirjansa.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Päätöksenteko

Valvontaelin tekee yksinkertaisella 
enemmistöllä ehdotuksia EKP:n 
neuvostolle päätösehdotusten muodossa. 
EKP:n neuvosto voi hyväksyä nämä 
päätösehdotukset, palauttaa ne 
huomautuksien kera valvontaelimelle tai 
hylätä ne. Jos EKP:n neuvosto hylkää 
valvontaelimen päätösehdotukset, se on 
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päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa 
sen äänioikeutetuista jäsenistä on läsnä 
EKPJ:n ja EKP:n perussäännön 
10 artiklan mukaisesti. Päätösehdotus 
katsotaan hyväksytyksi, ellei EKP:n 
neuvosto toimi kolmen viikon kuluessa.

Or. en

Tarkistus 36
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 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, euroryhmälle ja 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille vuosikertomuksen tällä 
asetuksella sille annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja 
esittää kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja euroryhmälle sellaisen 
osallistumattoman jäsenvaltion edustajien 
läsnäollessa, jonka kanssa on ryhdytty 
6 artiklan mukaiseen tiiviiseen 
yhteistyöhön.

2. EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja 
esittää kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja euroryhmälle muiden 
osallistumattomien jäsenvaltioiden
edustajien läsnäollessa.

Or. en



PE498.084v01-00 22/23 PA\917116FI.doc

FI

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Valvontaelimen puheenjohtaja 
osallistuu Euroopan parlamentin 
pyynnöstä valvontatehtävien hoitamista 
koskevaan kuulemiseen Euroopan 
parlamentin toimivaltaisissa valiokunnissa.

Or. en

Tarkistus 39
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 tai neuvoston sille 
esittämiin kysymyksiin

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Valitukset

Osallistuvan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi tehdä EKP:n 
päätöksestä valituksen 
valituslautakunnalle asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 41
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. Komissio 
antaa asiaan liittyvät ehdotukset 
tarvittaessa, mukaan luettuina ehdotukset 
kaikkien nykyisten valvontaviranomaisten 
ja -mekanismien yhdistämiseksi yhteiseksi 
EU:n rahoituspalveluviranomaiseksi, joka 
kattaa koko alan.

Or. en


