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Valtuuskunnille toimitetaan oheisena edellä mainittua asetusta koskeva yleisnäkemyksen teksti 

sellaisena kuin siitä sovittiin Ecofin-neuvostossa ja sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaiseksi.
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Ehdotus:

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan 

liittyvien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 

6 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen1,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon2,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon3,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, minkä vuoksi 

ei ole pystytty ennakoimaan makrotason vakauden kehitystä huonompaan suuntaan ja 

estämään liiallisten riskien kasautumista rahoitusjärjestelmään, ja paljastanut erityisesti 

heikkouksia nykyisessä makrotalouden vakauden valvonnassa.

                                               
1 EUVL C 
2 EUVL C 
3 EUVL C 



5551/10 tih,ahl/TIH,VPY/tia 3
DG G1 FI

(2) Marraskuussa 2008 komissio antoi Jacques de Larosièren johtamalle korkean tason 

ryhmälle, jäljempänä 'de Larosière -ryhmä', tehtäväksi esittää suosituksia siitä, kuinka 

eurooppalaisia valvontajärjestelyjä voitaisiin tiukentaa kansalaisten suojan parantamiseksi 

ja luottamuksen palauttamiseksi rahoitusjärjestelmään.

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa muun muassa 

suositettiin, että perustetaan Euroopan unionin tason elin, jonka tehtävänä on valvoa koko 

rahoitusjärjestelmän riskejä.

(4) Maaliskuun 4 päivänä 2009 antamassaan tiedonannossa "Elvytys Euroopassa"1 komissio 

suhtautui myönteisesti Larosière -ryhmän suosituksiin ja kannatti niitä laajalti. Eurooppa-

neuvosto totesi 19 ja 20 päivänä maaliskuuta 2009 pitämässään kokouksessa, että 

rahoituslaitosten sääntelyä ja valvontaa on tehostettava EU:ssa ja että jatkotoimien 

lähtökohtana käytetään de Larosière -ryhmän raporttia.

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa "Euroopan 

finanssivalvonta"2 monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista EU:n tasolla 

koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason 

vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. 

Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia uuden kehyksen 

saamiseksi kokonaisuudessaan käyttöön kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä 

neuvoston istunnossa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 

kokouksessa.

                                               
1 KOM(2009) 114.
2 KOM(2009) 252.
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(6) Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan 

järjestelmäriskikomitean perustamisesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o .../20091.

(7) Koska Euroopan keskuspankilla (EKP) on asiantuntemusta makrotason vakauteen 

liittyvistä kysymyksistä, se voi edistää huomattavasti EU:n rahoitusjärjestelmän 

makrotason vakauden tehokasta valvontaa.

7 a) EKP:n olisi vastattava EJRK:n sihteeristöstä, joten sen olisi varmistettava riittävät henkilö-

ja rahoitusresurssit. Sen vuoksi sihteeristön henkilöstöön olisi sovellettava EKP:n 

henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja. Erityisesti, EKP:n henkilöstöön 

sovellettavista palvelussuhteen ehdoista 9 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn EKP:n 

päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 1999, johdanto-osan 

mukaisesti EKP:n henkilöstö olisi otettava palvelukseen mahdollisimman laajalta 

maantieteelliseltä alueelta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten joukosta.

(8) Neuvosto totesi 9 päivänä kesäkuuta 2009, että EKP:n olisi tarjottava EJRK:lle 

analyyttistä, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea. Koska EJRK:n tehtävänä on 

kattaa kaikki rahoitusvakauden näkökohdat ja alat, EKP:n olisi saatava kansalliset 

keskuspankit ja valvontaviranomaiset mukaan antamaan käyttöön 

erityisasiantuntemuksensa. Sen vuoksi olisi käytettävä hyväksi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) määrättyä mahdollisuutta antaa EKP:lle 

erityistehtäviä, jotka koskevat vakauden valvontaan liittyvää politiikkaa, antamalla EKP:n 

tehtäväksi huolehtia EJRK:n sihteeristön tehtävistä.

8 a) Toimenpiteet tässä asetuksessa tarkoitetuksi tietojen keräämiseksi ovat tarpeen EJRK:n 

tehtävien hoitamiseksi eivätkä ne saisi rajoittaa Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) ja 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) oikeudellisia puitteita tilastojen alalla. Tämä 

asetus ei näin ollen saisi rajoittaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 eikä Euroopan 

keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 soveltamista.

                                               
1 EUVL L 
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(9) Sihteeristön olisi valmisteltava EJRK:n kokoukset ja tuettava EJRK:n hallintoneuvoston, 

ohjauskomitean sekä neuvoa-antavan teknisen komitean työtä. Sihteeristön olisi kerättävä 

kaikki EJRK:n tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot EJRK:n puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla

Jäsenyys

Euroopan keskuspankin pääjohtaja on asetuksella XXXX perustetun Euroopan 

järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ’EJRK’, hallintoneuvoston jäsen. Jos pääjohtaja valitaan 

EJRK:n puheenjohtajaksi, EKP:n varapääjohtajasta tulee EJRK:n hallintoneuvoston jäsen.

2 artikla

EJRK:n tukeminen

Euroopan keskuspankki huolehtii sihteeristön tehtävistä ja tarjoaa näin EJRK:lle analyyttistä, 

tilastollista, logistista ja hallinnollista tukea. Asetuksen XXXX 4 artiklan 4 kohdassa määritetyt 

sihteeristön tehtävät koostuvat erityisesti seuraavista:

a) EJRK:n kokousten valmisteleminen;

b) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklan 

sekä tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti tietojen, tilastotiedot mukaan luettuina, 

kerääminen ja käsitteleminen EJRK:n puolesta ja sen tehtävien hoitamiseksi;
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c) EJRK:n tehtävien hoitamiseksi tarvittavien analyysien tekeminen käyttäen hyväksi 

kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja;

d) EJRK:n tukeminen makrotason vakautta koskeviin kysymyksiin liittyvässä 

hallinnollisen tason kansainvälisessä yhteistyössä muiden näistä kysymyksistä 

vastaavien elinten kanssa;

e) hallintoneuvoston, ohjauskomitean ja neuvoa-antavan teknisen komitean työn 

tukeminen.

3 artikla

Sihteeristön organisaatio

1. EKP:n on varmistettava, että sillä on käytössään sihteeristön tehtävien hoitamista varten 

tarvittava henkilöstö ja rahoitus.

2. EKP nimittää sihteeristön päällikön EJRK:n hallintoneuvostoa kuultuaan.

4 artikla

Hallinnointi

1. Hallintoneuvoston ja ohjauskomitean puheenjohtaja antaa EJRK:n puolesta ohjeita 

sihteeristön päällikölle.

2. Sihteeristön päällikkö tai tämän edustaja osallistuu EJRK:n hallintoneuvoston, 

ohjauskomitean ja neuvoa-antavan teknisen komitean kokouksiin.
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5 artikla

Tietojen kerääminen EJRK:n puolesta

1. EJRK määrittelee asetuksen (EY) N:o …/2009 3 artiklan mukaisesti, mitä tietoja tarvitaan sen 

tehtävien hoitamiseksi. Tämä huomioon ottaen sihteeristö kerää EJRK:n puolesta kaikki 

tarvittavat tiedot säännöllisesti ja tapauskohtaisesti asetuksen (EY) N:o …./2009 15 artiklan 

mukaisesti ja jos 6 artiklasta ei muuta johdu.

2. Sihteeristö toimittaa EJRK:n puolesta Euroopan valvontaviranomaisille riskeihin liittyviä 

tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi.

6 artikla

Tietojen ja asiakirjojen luottamuksellisuus

1. Luottamuksellisia tietoja, jotka sihteeristö saa tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa 

kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle EJRK:n ulkopuolella muutoin kuin 

sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden soveltamista.

2. Sihteeristön on huolehdittava siitä, että asiakirjat toimitetaan EJRK:lle niiden 

luottamuksellisuuden varmistavalla tavalla.
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3. EKP:n on huolehdittava niiden tietojen luottamuksellisuudesta, jotka sihteeristö on saanut 

tämän asetuksen mukaisten EKP:n tehtävien hoitamiseksi. EKP:n on otettava käyttöön sisäiset 

järjestelyt ja vahvistettava sisäiset säännöt varmistaakseen sihteeristön EJRK:n puolesta 

keräämien tietojen suojan. EKP:n henkilöstön on noudatettava sovellettavia salassapitoa 

koskevia sääntöjä.

4. EKP:n tämän asetuksen soveltamisen vuoksi saamia tietoja saa käyttää ainoastaan 2 artiklassa 

mainittuihin tarkoituksiin.

6 a artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1. Sihteeristön on varmistettava, että sovelletaan Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta 

yleisön tutustuttavaksi 4 päivänä maaliskuuta 2004 tehtyä päätöstä EKP/2004/3.

2. Käytännön järjestelyt päätöksen EKP/2004/3 soveltamiseksi EJRK:ta koskeviin asiakirjoihin 

on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

7 artikla

Tarkistuslauseke

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta komission kertomuksen perusteella kolmen vuoden kuluttua 

8 artiklassa vahvistetusta päivämäärästä ja määrittää EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten 

lausunnon saatuaan, onko tätä asetusta tarkistettava.
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8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan DD päivästä MMkuuta YYYY. [Sama kuin asetuksen päiväys]

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

________________________


