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LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 12. syyskuuta 2012 yhteisen valvontamekanismin (YVM) perustamista 
koskevan ehdotuspaketin, joka sisältää

 ehdotuksen neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (YVM-
ehdotus) ja

 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta 
Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen 
vuorovaikutuksen osalta (EPV-ehdotus). 

Tämä lausunto koskee EPV-ehdotusta, jonka tarkoituksena on mukauttaa Euroopan
pankkiviranomaisen (EPV) perustamisesta annettua nykyistä asetusta (EU) N:o 1093/2010 
pankkivalvontaa koskevaan muutettuun kehykseen.

Asetukseen (EU) N:o 1093/2010 tehtävien muutosten lukumäärään ja soveltamisalaan 
vaikuttavat kuitenkin YVM:n konkreettinen rakenne sekä se tehtävä, joka EPV:llä olisi tässä 
mekanismissa oltava. 

Edellä mainittuja kahta ehdotusta olisi sen vuoksi käsiteltävä samanaikaisesti, ja on myös 
tärkeää saada jonkinlainen yleiskäsitys tästä pankkivalvontaa koskevasta säädöspaketista. 

Yhteinen valvontamekanismi ja EPV:n tehtävä

Nykyinen talous- ja finanssikriisi on vahvistanut ajatusta siitä, että unionin on kehityttävä ja 
syvennettävä entisestään taloudellista ja poliittista yhdentymistä. 

Edettäessä kohti todellista talous- ja rahaliittoa on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdennetty 
finanssialan kehys eli perustaa ns. Euroopan pankkiunioni, jotta voidaan varmistaa 
finanssijärjestelmän vakaus, palauttaa alan uskottavuus ja edistää luottolaitosten toiminnan 
vakautta.

Yksi pankkiunionin keskeisistä osatekijöistä on Euroopan keskuspankin (EKP) yhteyteen 
perustettava yhteinen valvontamekanismi (YVM), joka kattaa euroalueen ja on avoin myös 
kaikille euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille. Valvontatehtävien antaminen EKP:lle 
perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 127 artiklan 6 kohtaan, 
jonka nojalla neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
sekä EKP:tä kuultuaan "antaa Euroopan keskuspankille erityistehtäviä, jotka koskevat 
luottolaitosten sekä muiden rahoituslaitosten kuin vakuutusyritysten toiminnan vakauden 
valvontaan liittyvää politiikkaa".

On useita syitä, miksi EKP:n pitäisi olla pankkivalvonnasta vastaava toimielin. Sen lisäksi, 
että EKP:lle voidaan SEUT-sopimuksen 127 artiklan 6 kohdan mukaan antaa 
valvontatehtäviä, EKP:n mukanaolo parantaa osaltaan YVM:n uskottavuutta ja tehoa, koska 
sillä on finanssivakautta koskeva vankka asiantuntemus. Sitä paitsi keskuspankit vastaavat 
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pankkivalvonnasta useimmissa jäsenvaltioissa, joten osana vahvempaa talous- ja rahaliittoa 
koskevaa pitkän aikavälin visiota on tärkeää tarttua tähän mahdollisuuteen lujittaa EKP:n 
asemaa aitona keskuspankkina. Kun lisäksi tarkastellaan ehdotuksia pankkivalvonnasta 
vastaavan uuden eurooppalaisen viranomaisen perustamisesta tulevaisuudessa, tämän 
ratkaisun etuna on, ettei se monimutkaista EU:n toimielinjärjestelmää.

YVM:n perustaminen EKP:n yhteyteen tuo silti esille joitakin perusluonteisia kysymyksiä, 
joista on syytä mainita erityisesti niiden jäsenvaltioiden tilanne, jotka eivät ole ottaneet 
käyttöön euroa mutta jotka haluavat osallistua pankkiunioniin. 

Ensinnäkään SEUT-sopimuksen 139 artiklan mukaan sen 132 artiklaa ei sovelleta 
jäsenvaltioihin, joita koskee poikkeus, joten ilmeisesti EKP:n hyväksymiä säädöksiä, 
suositukset ja lausunnot mukaan luettuina, voidaan soveltaa vain euroalueen jäsenvaltioihin. 
On siten kyseenalaista, onko euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden osallistuminen täysin 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa. Tältä osin YVM-ehdotuksen 6 artiklan mukaan 
euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin ryhtyä tiiviiseen 
valvontayhteistyöhön EKP:n kanssa. Näitä edellytyksiä ovat, että kyseiset jäsenvaltiot 
sitoutuvat varmistamaan, että niiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat 
EKP:n antamia suuntaviivoja tai esittämiä pyyntöjä 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. EKP:n hyväksymien säädösten soveltaminen varmistetaan siten vapaaehtoiselta 
pohjalta, ja tämä on täysin sopusoinnussa perussopimusten määräysten kanssa.

Toinen ongelma liittyy päätöksentekomenettelyyn osallistuvien euroalueen ulkopuolisten 
jäsenvaltioiden mukanaoloon. 

Tältä osin on syytä huomauttaa, että YVM-ehdotuksen mukaan kyseisten jäsenvaltioiden 
edustajat voivat osallistua asetuksella perustettavan valvontaelimen toimintaan. Kyseisen 
valvontaelimen tehtävänä on suunnitella ja panna täytäntöön EKP:n tehtävät luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvonnan alalla. Edellytykset, joilla nämä edustajat osallistuvat valvontaelimen 
toimintaan, vahvistetaan tiiviistä yhteistyöstä annettavassa päätöksessä, ja niiden olisi 
"mahdollistettava kyseisten edustajien mahdollisimman suuri osallistuminen ottaen huomioon 
EKPJ:n ja EKP:n perussäännöstä johtuvat rajoitukset erityisesti EKP:n 
päätöksentekomenettelyn eheyden osalta" (johdanto-osan 29 kappale).

Nykyisten perussopimusten nojalla valvontaelin voi kuitenkin ainoastaan valmistella muttei 
tehdä lopullisia päätöksiä pankkivalvonnasta. EKP:n neuvoston olisi edelleen oltava viime 
kädessä vastuussa sen päätöksistä, eikä sen kokoonpanoa voida muuttaa johdetulla oikeudella 
niin, että siihen kuuluisivat euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden keskuspankkien 
pääjohtajat. 

Näiden rajoitusten takia perussopimuksia on muutettava keskipitkällä aikavälillä. 
Perussopimusten muuttamiseen voisi sisältyä

 EKPJ:n ja EKP:n perussääntöön sisällytettävä uusi määräys, jolla valvontaelimestä 
tehdään pankkivalvonnasta vastaava päätöksentekoelin, tai

 SEUT-sopimuksen 283 artiklan ja perussäännön 10.1 artiklan muuttaminen siten, että 
niissä määrätään EKP:n neuvoston erityiskokoonpanosta, jossa euroalueen 
ulkopuoliset jäsenvaltiot ovat edustettuina ja jota sovelletaan SEUT-sopimuksen 
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127 artiklan 6 kohdan nojalla annettua toimivaltaa käytettäessä, kuten Ecofin-
neuvoston ja euroryhmän kohdalla menetellään.

Tätä ennen sovellettaisiin väliaikaista ratkaisua, jossa euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot 
voivat täysimääräisesti ja yhdenvertaisina osallistua valvontaelimen toimintaan myös 
äänioikeuksien osalta. Sen vuoksi on tärkeää mahdollisimman paljon lujittaa valvontaelimen 
asemaa esimerkiksi siten, että EKP:n neuvosto velvoitetaan perustelemaan poikkeamiset 
valvontaelimen laatimista ehdotuksista ja päätösluonnoksista. 

Niin ikään finanssipalvelujen sisämarkkinoiden eheyden säilyttämiseksi EPV:n on säilytettävä 
asemansa ja kaikki nykyiset valtuutensa ja tehtävänsä, joten sen tehtävänä on edelleen luoda 
kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettava yhteinen sääntökirja ja varmistaa sen täytäntöönpano 
sekä lähentää valvontakäytäntöjä koko unionissa. EPV:n tehtäväksi olisi nyt lisäksi annettava 
laatia yhteinen valvontakäsikirja EU:n yhteisen sääntökirjan täydentämiseksi ja yhtenäisen 
pankkivalvonnan varmistamiseksi. Tätä varten on välttämätöntä taata EPV:n tasapainoinen 
päätöksentekomenettely ja tehdä EKP:stä toimivaltainen viranomainen euroalueen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tavoin. Euroalueen ulkopuolisille 
jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä YVM:ään, on mahdoton antaa yhdenvertaista sananvaltaa 
EKP:n valvontapäätöksissä, joten "noudata tai selitä" -säännöksen poistamista voitaisiin itse 
asiassa pitää keskipitkän aikavälin ratkaisuna näiden maiden aseman tasapainottamiseksi, 
kunnes perussopimusten muuttaminen poistaa tämän ongelman. 

Perussopimusten näkökulmasta myös ongelmat, jotka koskevat EKP:n rahapolitiikan ja sen 
valvontatehtävien selkeää eriyttämistä toisistaan sekä uuden yhteisen valvontaviranomaisen 
demokraattista vastuuta, olisi ratkaistava asianmukaisesti.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Valvontatehtävien antaminen EKP:lle 
pankkialalla unionin joidenkin 
jäsenvaltioiden osalta ei saisi millään 
tavoin häiritä sisämarkkinoiden toimintaa 
finanssipalvelujen alalla. Sen vuoksi on 
tarpeen varmistaa EPV:n moitteeton 
toiminta tehtävien antamisen jälkeen.

(4) Valvontatehtävien antaminen EKP:lle 
pankkialalla unionin joidenkin 
jäsenvaltioiden osalta ei saisi millään 
tavoin häiritä sisämarkkinoiden toimintaa 
finanssipalvelujen alalla. EPV:n olisi sen 
vuoksi säilytettävä asemansa ja kaikki 
nykyiset valtuutensa ja tehtävänsä, joten 
sen tehtävänä olisi edelleen oltava luoda 
kaikkiin jäsenvaltioihin sovellettava 
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yhteinen sääntökirja ja varmistaa sen 
täytäntöönpano sekä lähentää 
valvontakäytäntöjä koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Sen varmistamiseksi, että 
valvontakäytännöt ovat yhtenäisiä koko 
unionissa, EPV:n olisi myös laadittava 
yhteinen valvontakäsikirja unionin 
yhteisen sääntökirjan täydentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ottaen huomioon EKP:lle neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/… [127 artiklan 
6 kohtaan perustuva asetus] annetut 
valvontatehtävät EPV:n olisi voitava hoitaa 
tehtävänsä myös EKP:hen nähden. Olisi 
säädettävä erityismenettelystä sen 
varmistamiseksi, että olemassa olevat 
erimielisyyksien ratkaisumekanismit ja 
kriisitilanteissa toteutettavat toimet 
säilyvät tehokkaina. Erityisesti olisi 
edellytettävä, että jos EKP ei noudata 
toimea, jonka EPV toteuttaa 
ratkaistakseen erimielisyyden tai 
puuttuakseen kriisitilanteeseen, EKP:n on 
perusteltava syynsä. Jos EPV voi 
tällaisessa tilanteessa antaa 
asianomaiselle luottolaitokselle osoitetun 
yksittäisen päätöksen unionin suoraan 

(5) Ottaen huomioon EKP:lle neuvoston 
asetuksella (EU) N:o …/… [127 artiklan 
6 kohtaan perustuva asetus] annetut 
valvontatehtävät EPV:n olisi voitava hoitaa 
tehtävänsä EKP:hen nähden samalla 
tavalla kuin muihin toimivaltaisiin 
viranomaisiin nähden.
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sovellettavassa oikeudessa asetettujen 
vaatimusten perusteella, sen olisi 
toimittava näin.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta varmistettaisiin kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen riittävä huomioon 
ottaminen ja mahdollistettaisiin EPV:n 
moitteeton toiminta finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden ylläpitämiseksi ja 
syventämiseksi, EPV:n hallintoneuvoston 
äänestyssääntöjä olisi mukautettava 
erityisesti EPV:n yksinkertaisella 
enemmistöllä tekemien päätösten osalta.

(6) Jotta varmistettaisiin kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen riittävä huomioon 
ottaminen ja mahdollistettaisiin EPV:n 
moitteeton toiminta finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden ylläpitämiseksi ja 
syventämiseksi, on välttämätöntä 
varmistaa kaikkien jäsenvaltioiden 
oikeudenmukainen edustus EPV:n 
päätöksentekomenettelyssä. EPV:n 
hallintoneuvoston äänestyssääntöjä olisi 
mukautettava erityisesti EPV:n 
yksinkertaisella enemmistöllä tekemien 
päätösten osalta.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1093/2010
8 artikla – 2 kohta – k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"k) laatia yhteinen valvontakäsikirja."

Or. en
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Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1093/2010
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
"3. Neuvoston hyväksyttyä 2 kohdan 
mukaisen päätöksen ja 
poikkeustapauksissa, joissa 
toimivaltaisten viranomaisten 
yhteensovitettu toiminta on tarpeen 
sellaisten epäsuotuisten muutosten 
käsittelemiseksi, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden
taikka koko finanssijärjestelmän tai sen 
osan vakauden unionissa, 
pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti tällaisten 
muutosten käsittelemiseksi 
varmistamalla, että finanssilaitokset ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
tuossa lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset."

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 1093/2010
18 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 kohdan jälkeen seuraava 
kohta:

Poistetaan.

"3 a. Jos pankkiviranomainen 3 kohdan 
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mukaisesti pyytää EKP:tä toimivaltaisena 
viranomaisena toteuttamaan tarpeellisen 
toimen, EKP noudattaa pyyntöä tai antaa 
pankkiviranomaiselle 48 tunnin kuluessa 
riittävät perustelut siihen, minkä vuoksi se 
ei sitä noudata.”

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1093/2010
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 19 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jos toimivaltainen viranomainen on 
eri mieltä toisen [...] toimivaltaisen 
viranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai 
toimien puuttumisesta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa, 
pankkiviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
tämän artiklan 2–4 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklassa 
säädettyjen valtuuksien soveltamista.
Tapauksissa, jotka on määritelty 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä ja joissa objektiivisten 
arviointiperusteiden mukaan eri [...] 
toimivaltaisten viranomaisten voidaan 
todeta olevan erimielisiä, 
pankkiviranomainen voi omasta 
aloitteestaan auttaa viranomaisia 
pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen."
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Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EU) N:o 1093/2010
19 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisätään 19 artiklaan 3 kohdan jälkeen 
seuraava kohta:

Poistetaan.

"3 a. Jos pankkiviranomainen 3 kohdan 
mukaisesti pyytää EKP:tä toimivaltaisena 
viranomaisena toteuttamaan tietyn toimen 
tai pidättymään toimista, EKP noudattaa 
pyyntöä tai antaa pankkiviranomaiselle 
kymmenen työpäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta riittävät perustelut 
siihen, minkä vuoksi se ei noudata 
pyyntöä."

Or. en


