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Tarkistus 83
Auke Zijlstra

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn 
ensimmäisen käsittelyn kannan;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 84
Bastiaan Belder

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn 
ensimmäisen käsittelyn kannan;

1. hylkää komission ehdotuksen;

Or. nl

Tarkistus 85
Auke Zijlstra

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. painottaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artikla ei ole asianmukainen 
oikeusperusta ehdotuksen hyväksymiselle;

Or. en



PE521.747v01-00 4/192 AM\1006888FI.doc

FI

Tarkistus 86
Auke Zijlstra

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. korostaa, että ehdotus on kansallisen 
finanssipoliittisen itsemääräämisoikeuden 
vastainen, joten perussopimusta olisi 
muutettava, jotta Euroopan komissio voisi 
laillisesti esittää sen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Nykyisen kansainvälisen rahoitus- ja 
talouskriisin alusta alkaen on ollut 
epävarmaa, kuinka suuria tappioita 
eurooppalaisissa pankeissa on 
odotettavissa, eikä tiedetä kuinka monta 
pankkia ja mitkä pankit olisi 
tosiasiallisesti otettava 
kriisinratkaisumenettelyihin, jos 
sovelletaan objektiivisia ja yhdenmukaisia 
perusteita. Yhteisessä 
valvontamekanismissa on määrä toteuttaa 
stressitestit vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Jos jotkut pankit tarvitsevat 
näiden stressitestien perusteella 
lisärahoitusta, sen olisi tultava pankkien 
omistajilta ja niiden valvonnasta 
vastaavilta jäsenvaltioilta. Yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia voidaan 
soveltaa vasta kun kaikki omaisuuserät on 
selvitetty, pääomavaatimukset täytetty ja 
pankkijärjestelmän on katsottu olevan 
myös muutoin vakaa. Tämän vuoksi 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
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toiminnan olisi käynnistyttävä vasta 
vuoden 2017 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Luottamuksen puutetta ja markkinoiden 
epävakautta lisää myös se, että eri 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisusäännöt ja vastaavat 
hallintokäytännöt poikkeavat toisistaan 
eikä unionin tasolla ole yhtenäistettyä 
päätöksentekomenettelyä rajojen yli 
toimivien pankkien kriisinratkaisua varten, 
minkä vuoksi pankin kaatumisen 
lopputuloksesta ei ole varmuutta eikä se 
ole ennustettavissa. Kansallisella tasolla 
tehdyt kriisinratkaisupäätökset voivat 
johtaa kilpailun vääristymiseen ja viime 
kädessä sisämarkkinoiden 
heikkenemiseen.

(2) Luottamuksen puutetta ja markkinoiden 
epävakautta lisää myös se, että eri 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisusäännöt ja vastaavat 
hallintokäytännöt poikkeavat toisistaan 
eikä unionin tasolla ole yhtenäistettyä 
päätöksentekomenettelyä rajojen yli 
toimivien pankkien kriisinratkaisua varten, 
minkä vuoksi pankin kaatumisen 
lopputuloksesta ei ole varmuutta eikä se 
ole ennustettavissa.

Or. en

Tarkistus 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Valtioiden ja pankkialan välinen 
kytkös, jolla on ollut kriisin aikana 
vakavia vaikutuksia talouteen kaikkialla 
unionissa, olisi poistettava 
rahoitusmarkkinoiden nykyisen 
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pirstoutumisen vähentämiseksi. Vaikka 
pankkiunioni on vakaalla pohjalla vasta, 
kun kaikki kolme pilaria on perustettu, 
toisin sanoen sitten, kun on luotu myös 
yhteinen eurooppalainen 
talletussuojajärjestelmiä koskeva 
mekanismi, yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin perustaminen 
on jo merkittävä askel tähän suuntaan.

Or. de

Tarkistus 90
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tiettyjen jäsenvaltioiden kyvyttömyys 
käynnistää hyvin toimivia elimiä 
pankkien kriisinratkaisualalla on lisännyt 
viime vuosina pankkikriisin aiheuttamaa 
vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 91
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Kansalliset viranomaiset voivat 
haluta tukea pankkeja kansallisin varoin 
ennen kriisinratkaisuprosessiin 
siirtymistä, joten eurooppalaisen 
kriisinratkaisumekanismin perustaminen 
on tärkeää tasapuolisten 
toimintaedellytysten ja puolueettoman 
lähestymistavan takaamiseksi päätettäessä 
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tietyn pankin kriisinratkaisusta.

Or. en

Tarkistus 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) [ ] annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä [ ]13 on jossain 
määrin yhdenmukaistettu kansallisia 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä, ja siinä 
säädetään yhteistyöstä, jota 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
käsitellessään rajojen yli toimivien 
pankkien kaatumista. Direktiivillä [ ] ei 
kuitenkaan saavuteta täydellistä 
yhdenmukaistamista eikä keskitetä 
päätöksentekomenettelyä. Siinä säädetään 
lähinnä yhteisistä kriisinratkaisuvälineistä 
ja -valtuuksista, jotka ovat jokaisen 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
käytettävissä, mutta jätetään kansallisille 
viranomaisille harkintavaltaa näiden 
välineiden sekä kriisinratkaisumenettelyjä 
tukevien kansallisten rahoitusjärjestelyjen 
käytössä. Direktiivi [ ] ei estä sitä, että 
jäsenvaltiot tekevät rajojen yli toimivien 
konsernien kriisinratkaisusta erillisiä ja 
mahdollisesti epäyhdenmukaisia päätöksiä, 
jotka voivat vaikuttaa kriisinratkaisun 
kokonaiskustannuksiin. Koska direktiivissä 
säädetään kansallisista 
rahoitusjärjestelyistä, sillä ei myöskään 
vähennetä riittävästi pankkien 
riippuvuutta kansallisista talousarvioista 
saatavasta tuesta eikä estetä jäsenvaltioita 
soveltamasta erilaisia lähestymistapoja 
rahoitusjärjestelyjen käyttöön.

(6) [ ] annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä [ ]13 on jossain 
määrin yhdenmukaistettu kansallisia 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä, ja siinä 
säädetään yhteistyöstä, jota 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
käsitellessään rajojen yli toimivien 
pankkien kaatumista. 
Päätöksentekomenettelyä ei kuitenkaan 
ole keskitetty. Siinä säädetään lähinnä 
yhteisistä kriisinratkaisuvälineistä ja -
valtuuksista, jotka ovat jokaisen 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
käytettävissä, mutta jätetään kansallisille 
viranomaisille harkintavaltaa näiden 
välineiden sekä kriisinratkaisumenettelyjä 
tukevien kansallisten rahoitusjärjestelyjen 
käytössä. Direktiivi [ ] ei estä sitä, että 
jäsenvaltiot tekevät rajojen yli toimivien 
konsernien kriisinratkaisusta erillisiä ja 
mahdollisesti epäyhdenmukaisia päätöksiä, 
jotka voivat vaikuttaa kriisinratkaisun 
kokonaiskustannuksiin. Lisäksi
direktiivissä säädetään kansallisista 
rahoitusjärjestelyistä.

__________________ __________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston 
direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, 
direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 
2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 
2011/35/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta, EUVL C, , 
s. .

direktiivi luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston 
direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, 
direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 
2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 
2011/35/EY ja asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 muuttamisesta, EUVL C, , 
s. .

Or. en

Tarkistus 93
Bastiaan Belder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että unionissa tehdään 
toimivia kriisinratkaisupäätöksiä 
kaatumassa olevista pankeista ja myös 
unionin tasolla kerätyn rahoituksen 
käytöstä. Pankkien kaatuminen yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa 
sisämarkkinoilla koko unionin 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Toimivien ja yhdenmukaisten 
kriisinratkaisusääntöjen sekä yhtäläisten 
kriisinratkaisun rahoitusehtojen 
varmistaminen ei ole pelkästään niiden 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, joissa 
pankit toimivat, vaan yleisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, koska 
sillä säilytetään kilpailu ja parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa. 
Pankkijärjestelmät ovat sisämarkkinoilla 
vahvasti kytköksissä toisiinsa, 
pankkikonsernit ovat kansainvälisiä ja 
ulkomaisten varojen osuus pankkien 
varoista on suuri. Yhteiseen 
valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien 
jäsenvaltioiden pankkikriiseillä olisi 

(7) Toimenpiteitä, joilla vastataan 
kriisivaltioiden pankkien taseeseen 
vaikuttaviin huonoihin lainoihin, ei ole 
varmistettu riittävästi, koska kansallisella 
ja unionin tasolla ei ole niin suuria 
hätärahastoja, että niillä voitaisiin kattaa 
pääomatarpeet. Julkisen suojaverkon 
puuttuminen on ongelmallista, koska 
jäsenvaltioiden välisen ja jäsenvaltioiden 
ja euroalueen välisen taakan 
oikeudenmukaisesta jakamisesta ei ole 
tehty riittäviä sopimuksia. Tämän lisäksi 
tarvitaan asianmukaisia sopimuksia, 
joilla estetään se, että tällainen velkoihin 
liittyvä epätasapaino voi syntyä uudelleen 
euroalueella. Koska tässä asiassa ei ole 
tehty mitään tehokkaita järjestelyitä, 
pankkiunioni, mukaan lukien yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen 
kriisinratkaisurahasto, ei ole tarpeellinen.
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ilman yhteistä kriisinratkaisumekanismia
voimakkaampi kielteinen vaikutus myös 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto 
lisää osallistuvien jäsenvaltioiden 
pankkien vakautta, estää kriisien 
leviämisen osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin ja helpottaa siten koko 
sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. nl

Tarkistus 94
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että unionissa tehdään 
toimivia kriisinratkaisupäätöksiä 
kaatumassa olevista pankeista ja myös 
unionin tasolla kerätyn rahoituksen 
käytöstä. Pankkien kaatuminen yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa 
sisämarkkinoilla koko unionin 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Toimivien ja yhdenmukaisten 
kriisinratkaisusääntöjen sekä yhtäläisten 
kriisinratkaisun rahoitusehtojen 
varmistaminen ei ole pelkästään niiden 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, joissa 
pankit toimivat, vaan yleisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, koska sillä 
säilytetään kilpailu ja parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa.
Pankkijärjestelmät ovat sisämarkkinoilla 
vahvasti kytköksissä toisiinsa, 
pankkikonsernit ovat kansainvälisiä ja 
ulkomaisten varojen osuus pankkien 
varoista on suuri. Yhteiseen 
valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien 

(7) Rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden 
toteuttamisen kannalta on olennaisen 
tärkeää varmistaa, että unionissa tehdään 
toimivia kriisinratkaisupäätöksiä 
kaatumassa olevista pankeista ja myös 
unionin tasolla kerätyn rahoituksen 
käytöstä. Pankkien kaatuminen yhdessä 
jäsenvaltiossa voi vaikuttaa 
sisämarkkinoilla koko unionin 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Toimivien ja yhdenmukaisten 
kriisinratkaisusääntöjen sekä yhtäläisten 
kriisinratkaisun rahoitusehtojen 
varmistaminen ei ole pelkästään niiden 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, joissa 
pankit toimivat, vaan yleisesti kaikkien 
jäsenvaltioiden etujen mukaista, koska sillä 
säilytetään kilpailu ja parannetaan 
sisämarkkinoiden toimintaa. 
Pankkijärjestelmät ovat sisämarkkinoilla 
vahvasti kytköksissä toisiinsa, 
pankkikonsernit ovat kansainvälisiä ja 
ulkomaisten varojen osuus pankkien 
varoista on suuri. Yhteiseen 
valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien 
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jäsenvaltioiden pankkikriiseillä olisi ilman 
yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
voimakkaampi kielteinen vaikutus myös 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto 
lisää osallistuvien jäsenvaltioiden pankkien 
vakautta, estää kriisien leviämisen 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja 
helpottaa siten koko sisämarkkinoiden 
toimintaa.

jäsenvaltioiden pankkikriiseillä olisi ilman 
yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
voimakkaampi kielteinen vaikutus myös 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönotto 
lisää osallistuvien jäsenvaltioiden pankkien 
vakautta, estää kriisien leviämisen 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin ja 
helpottaa siten koko sisämarkkinoiden 
toimintaa. Sekä osallistuviin että 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita laitoksia koskevan 
yhteistyömekanismin on oltava selkeä, ja 
on tärkeää varmistaa, että 
osallistumattomia jäsenvaltioita ei syrjitä.

Or. en

Tarkistus 95
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Pankkialaa koskevan luottamuksen 
ja alan uskottavuuden palauttamiseksi 
EKP:n on toteutettava kaikkien suoraan 
valvottujen pankkien taseiden kattava 
arviointi. Niiden osallistuvien 
jäsenvaltioiden pankkien osalta, jotka 
eivät ole EKP:n suorassa valvonnassa, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
yhteistyössä EKP:n kanssa toteutettava 
vastaava taseiden arviointi oikeassa 
suhteessa pankin kokoon ja 
liiketoimintamalliin. Tämäkin auttaisi 
palauttamaan uskottavuutta ja 
takaamaan, että tarkistus koskee kaikkia 
pankkeja.

Or. en
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Tarkistus 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kaikista nykyisistä ja tulevista 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksistä EU:ssa olisi 
säädettävä yksinomaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä.

Or. en

Tarkistus 97
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska yhteisellä 
valvontamekanismilla on suppeampi 
soveltamisala kuin yhteisellä 
kriisinratkaisumekanismilla, pankkia 
voidaan valvoa paikallisesti, mutta 
kriisinratkaisu voidaan toteuttaa 
keskitetysti. Tästä voi seurata 
koordinointiongelmia, ja YKM-
asetuksessa olisi säädettävä näiden 
ongelmien ratkaisusta.

Or. en

Tarkistus 98
Peter Simon

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

(8 a) Vastuun ja valvonnan olisi 
pankkiunionissa oltava samalla tasolla, 
toisin sanoen suoraan Euroopan tasolla 
valvottujen pankkien kriisinratkaisukin 
olisi hoidettava suoraan Euroopan 
tasolla. Niistä luottolaitoksista, joita 
yhteisessä valvontamekanismissa 
valvotaan pääasiassa kansallisesti, 
vastaisi sitten vastaavasti kansallinen 
valvontaviranomainen.

Or. de

Tarkistus 99
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Yhteinen valvontamekanismi 
mahdollistaa sen, että euroalueeseen 
kuulumaton osallistuva jäsenvaltio 
lopettaa tiiviin yhteistyön yhteisen 
valvontamekanismin kanssa. Tällöin voi 
syntyä tilanne, jossa jäsenvaltio päättää 
jäädä yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuolelle, mutta sen alueella on 
rahoituslaitos, joka hyötyy 
kriisinratkaisurahaston kriisinratkaisun 
rahoituksesta. YKM-asetuksessa olisi 
säädettävä tällaisten tilanteiden 
ratkaisemisesta. 

Or. en

Tarkistus 100
Wolf Klinz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuolelle jäävissä jäsenvaltioissa olevat 
pankit hyötyvät kansallisella tasolla 
yhteensovitetuista valvonnasta, 
kriisinratkaisusta ja 
varautumisjärjestelyistä, kun taas yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit ovat sekä 
unionin valvontajärjestelyjen että 
kansallisten kriisinratkaisu- ja 
varautumisjärjestelyjen alaisia. Tämä 
epäsuhde asettaa yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit 
epäedullisempaan kilpailuasemaan muissa 
jäsenvaltioissa oleviin pankkeihin 
verrattuna. Koska valvonta ja 
kriisinratkaisu toimivat kahdella eri tasolla, 
kriiseihin puuttuminen ja kriisinratkaisu 
eivät olisi yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa yhtä nopeita, yhdenmukaisia ja 
tehokkaita kuin valvontamekanismin 
ulkopuolisissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa. Tämä vaikuttaisi kielteisesti 
ensin mainittujen pankkien 
rahoituskustannuksiin ja asettaisi ne 
epäedulliseen kilpailuasemaan, mikä 
vaikuttaisi haitallisesti niihin 
jäsenvaltioihin, joissa kyseiset pankit 
toimivat, ja yleensäkin sisämarkkinoiden 
toimintaan. Keskitetyllä 
kriisinratkaisumekanismilla, joka on 
tarkoitettu kaikille yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiville pankeille, on siis 
olennainen merkitys tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamisessa.

(9) Yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuolelle jäävissä jäsenvaltioissa olevat 
pankit hyötyvät kansallisella tasolla 
yhteensovitetuista valvonnasta, 
kriisinratkaisusta ja 
varautumisjärjestelyistä, kun taas yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit ovat sekä 
unionin valvontajärjestelyjen että 
kansallisten kriisinratkaisu- ja 
varautumisjärjestelyjen alaisia. Tämä 
epäsuhde asettaa yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit 
epäedullisempaan kilpailuasemaan muissa 
jäsenvaltioissa oleviin pankkeihin 
verrattuna. Koska valvonta ja 
kriisinratkaisu toimivat kahdella eri tasolla, 
kriiseihin puuttuminen ja kriisinratkaisu 
eivät olisi yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa yhtä nopeita, yhdenmukaisia ja 
tehokkaita kuin valvontamekanismin 
ulkopuolisissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa. Tämä vaikuttaisi kielteisesti 
ensin mainittujen pankkien 
rahoituskustannuksiin ja asettaisi ne 
epäedulliseen kilpailuasemaan, mikä 
vaikuttaisi haitallisesti niihin 
jäsenvaltioihin, joissa kyseiset pankit 
toimivat, ja yleensäkin sisämarkkinoiden 
toimintaan. Keskitetyllä 
kriisinratkaisumekanismilla, joka on 
tarkoitettu yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvissa jäsenvaltioissa toimiville ja 
EKP:n suoraan valvomille pankeille, on 
siis olennainen merkitys tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamisessa.

Or. en
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Tarkistus 101
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuolelle jäävissä jäsenvaltioissa olevat 
pankit hyötyvät kansallisella tasolla 
yhteensovitetuista valvonnasta, 
kriisinratkaisusta ja 
varautumisjärjestelyistä, kun taas yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit ovat sekä 
unionin valvontajärjestelyjen että 
kansallisten kriisinratkaisu- ja 
varautumisjärjestelyjen alaisia. Tämä 
epäsuhde asettaa yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit 
epäedullisempaan kilpailuasemaan muissa 
jäsenvaltioissa oleviin pankkeihin 
verrattuna. Koska valvonta ja 
kriisinratkaisu toimivat kahdella eri tasolla, 
kriiseihin puuttuminen ja kriisinratkaisu 
eivät olisi yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa yhtä nopeita, yhdenmukaisia ja 
tehokkaita kuin valvontamekanismin 
ulkopuolisissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa. Tämä vaikuttaisi kielteisesti 
ensin mainittujen pankkien 
rahoituskustannuksiin ja asettaisi ne 
epäedulliseen kilpailuasemaan, mikä 
vaikuttaisi haitallisesti niihin 
jäsenvaltioihin, joissa kyseiset pankit 
toimivat, ja yleensäkin sisämarkkinoiden 
toimintaan. Keskitetyllä 
kriisinratkaisumekanismilla, joka on 
tarkoitettu kaikille yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiville pankeille, on siis 
olennainen merkitys tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamisessa.

(9) Yhteisen valvontamekanismin 
ulkopuolelle jäävissä jäsenvaltioissa olevat 
pankit hyötyvät kansallisella tasolla 
yhteensovitetuista valvonnasta, 
kriisinratkaisusta ja 
varautumisjärjestelyistä, kun taas yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit ovat sekä 
unionin valvontajärjestelyjen että 
kansallisten kriisinratkaisu- ja 
varautumisjärjestelyjen alaisia. Tämä 
epäsuhde asettaa yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevat pankit 
epäedullisempaan kilpailuasemaan muissa 
jäsenvaltioissa oleviin pankkeihin 
verrattuna. Koska valvonta ja 
kriisinratkaisu toimivat kahdella eri tasolla, 
kriiseihin puuttuminen ja kriisinratkaisu 
eivät olisi yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuvissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa yhtä nopeita, yhdenmukaisia ja 
tehokkaita kuin valvontamekanismin 
ulkopuolisissa jäsenvaltioissa olevissa 
pankeissa. Tämä vaikuttaisi kielteisesti 
ensin mainittujen pankkien 
rahoituskustannuksiin ja asettaisi ne 
epäedulliseen kilpailuasemaan, mikä 
vaikuttaisi haitallisesti niihin 
jäsenvaltioihin, joissa kyseiset pankit 
toimivat, ja yleensäkin sisämarkkinoiden 
toimintaan. Keskitetyllä 
kriisinratkaisumekanismilla, joka on 
tarkoitettu kaikille yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiville pankeille, on siis 
olennainen merkitys tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamisessa. 
Sisämarkkinoiden toiminnan 
turvaaminen on hyvin tärkeää. Yhteisen 
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kriisinratkaisumekanismin perustaminen 
ei saa johtaa osallistumattomien 
jäsenvaltioiden syrjintään esimerkiksi 
rajojen yli toimivien pankkien 
kriisinratkaisun yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 102
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kriisinratkaisuvelvollisuuksien 
jakamisen kansallisen tason ja unionin 
tason välillä olisi vastattava 
valvontavelvollisuuksien jakamista näiden 
tasojen välillä. Niin kauan kuin valvonta on 
jäsenvaltiossa kansallista, kyseisen 
jäsenvaltion olisi edelleen oltava vastuussa 
pankin kaatumisen taloudellisista 
seurauksista. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi sen vuoksi 
ulotettava koskemaan ainoastaan sellaisia 
pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka ovat 
sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuviin 
jäsenvaltioihin ja jotka ovat EKP:n 
valvonnan alaisia yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa. Pankkien, 
jotka ovat sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin, ei tulisi kuulua yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Näiden 
jäsenvaltioiden kuuluminen yhteiseen 
valvontamekanismiin loisi niille 
vääränlaisia kannustimia. Niiden 
valvontaviranomaiset voisivat erityisesti 
alkaa kohdella helläkätisemmin omalla 
lainkäyttöalueellaan olevia pankkeja, 
koska kyseisten viranomaisten ei tarvitsisi 
kantaa pankkien kaatumiseen liittyvää 
taloudellista riskiä kokonaan. Sen vuoksi 

(10) Kriisinratkaisuvelvollisuuksien 
jakamisen kansallisen tason ja unionin 
tason välillä olisi vastattava 
valvontavelvollisuuksien jakamista näiden 
tasojen välillä. Niin kauan kuin valvonta on 
jäsenvaltiossa kansallista, kyseisen 
jäsenvaltion olisi edelleen oltava vastuussa 
pankin kaatumisen taloudellisista 
seurauksista. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi sen vuoksi 
ulotettava koskemaan ainoastaan sellaisia 
pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka ovat 
sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuviin 
jäsenvaltioihin ja jotka ovat EKP:n 
valvonnan alaisia yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa. Pankkien, 
jotka ovat sijoittautuneet yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin, ei tulisi kuulua yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Näiden 
jäsenvaltioiden kuuluminen yhteiseen 
valvontamekanismiin jatkaisi sitä 
oikeudenkäyttöä koskevaa virhettä, jonka 
poistamiseen yhteisestä 
valvontamekanismista tällä asetuksella 
pyritään. Sen vuoksi yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin olisi kuuluttava 
ainoastaan yhteiseen valvontamekanismiin
osallistuvat jäsenvaltiot, jotta 
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yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin olisi 
kuuluttava ainoastaan yhteiseen 
valvontamekanismiin osallistuvat 
jäsenvaltiot, jotta varmistettaisiin 
rinnakkaisuus valvontamekanismin kanssa. 
Jäsenvaltioiden liittyessä yhteiseen 
valvontamekanismiin ne tulisivat 
automaattisesti myös yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin odotetaan viime 
kädessä ulottuvan koskemaan koko 
sisämarkkinoita.

varmistettaisiin rinnakkaisuus 
valvontamekanismin kanssa. 
Jäsenvaltioiden liittyessä yhteiseen 
valvontamekanismiin ne tulisivat 
automaattisesti myös yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin piiriin. Yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin odotetaan viime 
kädessä ulottuvan koskemaan koko 
sisämarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 103
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Perustettaessa yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia ja 
yhdenmukaisesti yhteisen 
valvontamekanismin perustamisen kanssa 
kriisinratkaisuneuvoston on vastattava 
yhteisymmärryspöytäkirjan laatimisesta 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
ja kriisinratkaisuneuvoston säännöistä ja 
menettelyistä. Kriisinratkaisuneuvoston 
on vastattava yhteisen 
valvontamekanismin puitteissa EKP:n 
suorassa valvonnassa olevien 
luottolaitosten sekä kaikkien rajat yli 
toimivien laitosten ja konsernien 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisesta, 
kun taas kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
vastattava yksinomaan niiden jäsenvaltion 
alueella sijaitsevien luottolaitosten 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimisesta, 
jotka eivät toimi yli rajojen, mutta 
lopullisesti suunnitelmat hyväksyy 
kriisinratkaisuneuvosto. Samaa 
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periaatetta on sovellettava 
kriisinratkaisujärjestelmien ja toimien 
hyväksymiseen vahvan ja tiiviin 
yhteistyön perusteella.

Or. en

Tarkistus 104
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Pankkiunionin perustaminen on 
hanke, jota ei pidä aliarvioida sen 
tavoitteiden eikä sen odottamattomien 
seurausten osalta. Vaikka yhtenäistä 
rahoituskehystä tarvitaan, unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
yhdenmukaistettava näkemyksiään tästä 
hankkeesta, jotta saadaan aikaan kattava 
ja vankka kehys menestyksen 
takaamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 105
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 c) On saatava aikaan tasapainoinen 
lähestymistapa ennakoitavuuden ja 
joustavuuden osalta, jotta 
pankkijärjestelmämme tulevaisuus ei 
vaarannu. On turvattava tasapaino 
keskusviranomaisten ja kansallisten 
viranomaisten kesken, eikä kansallisten 
viranomaisten merkittävää asemaa pidä 
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koskaan aliarvioida. Koko hankkeen 
vaikutusta etuoikeutettujen velkojien 
vakuudettomiin saamisiin on arvioitava 
huolellisesti, myös kriisinratkaisun 
alhaisempia luottotappio-odotuksia 
verrattuna maksukyvyttömyyteen.

Or. en

Tarkistus 106
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 d) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiiviä ja yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia on 
yhdenmukaistettava mahdollisimman 
laajasti ennen yhteisen 
valvontamekanismin voimaantuloa 
pääasiassa kielteisten tahattomien 
seurausten välttämiseksi luottolaitosten 
mahdollisen kriisinratkaisun yhteydessä 
siirtymäkauden aikana erityisesti 
jäsenvaltioissa, joissa valtionvelan 
luottoriski on korkea.

Or. en

Tarkistus 107
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
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kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja 
vältettävä se, että toisistaan poikkeavat 
kansalliset käytännöt luovat esteitä 
perusvapauksien käytölle tai vääristävät 
kilpailua sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä.

kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Pankkien olisi rahoitettava 
kriisiratkaisurahasto suoraan, ja rahaston 
varat olisi yhdistettävä unionin tasolla, 
jotta kriisinratkaisuresurssit voitaisiin jakaa 
puolueettomasti jäsenvaltioiden kesken. 
Näin voitaisiin lujittaa rahoitusvakautta ja 
heikentää kytköstä yksittäisten 
jäsenvaltioiden julkisen talouden 
rahoitusaseman ja kyseisissä 
jäsenvaltioissa toimivien suurten, 
järjestelmän kannalta tärkeiden pankkien 
ja yritysten rahoituskustannusten välillä. 
Jotta vältetään kaksinkertainen 
maksuvelvollisuus, yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon talletuksia 
tekevät luottolaitokset olisi vapautettava 
velvoitteesta osallistua kansallisten 
kriisinratkaisurahastojen rahoitukseen.

Or. de

Tarkistus 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 

(11) Kansallisten pankkialan 
kriisinratkaisurahastojen verkosto, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’, on 
olennainen osa, jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
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hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä.

hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kansallisia rahastoja suoraan, 
ja rahastojen varat olisi yhdistettävä 
unionin tasolla, jotta 
kriisinratkaisuresurssit voitaisiin jakaa 
puolueettomasti jäsenvaltioiden kesken. 
Vain niiden jäsenvaltioiden, joiden 
alueella kriisinratkaisun kohteena oleva 
pankki toimii, kansallisten 
kriisinratkaisurahastojen olisi 
osallistuttava rahoitukseen finanssialan 
toimien osuuden mukaisesti, koska näin 
voitaisiin lujittaa rahoitusvakautta ja 
heikentää kytköstä yksittäisten 
jäsenvaltioiden julkisen talouden 
rahoitusaseman ja kyseisissä 
jäsenvaltioissa toimivien pankkien ja 
yritysten rahoituskustannusten välillä.

Or. en

Tarkistus 109
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
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kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä.

kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä. Osallistuvien pankkien olisi 
maksettava rahoitusosuuksia yhden 
järjestelmän, joko kansallisen tai yhteisen 
kriisinratkaisurahaston rahoitukseen. 

Or. en

Tarkistus 110
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
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sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä.

sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artiklan 
tarjoaman oikeusperustan säilyttämiseksi 
ja kytkösten heikentämiseksi edelleen olisi 
kiellettävä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin päätökset, 
jotka vaikuttavat suoraan jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 111
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ainoa keino varmistaa, että yhteinen 
unionin kriisinratkaisuviranomainen 
soveltaa direktiivissä [ ] vahvistettuja 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä 
osallistuvissa jäsenvaltioissa keskitetyllä 
tavalla, on soveltaa 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönottoa ja 
toimintaa koskevia sääntöjä suoraan 
kyseisissä jäsenvaltioissa, jotta vältetään 
erilaiset tulkinnat eri jäsenvaltioissa. 
Tämän pitäisi hyödyttää koko 
sisämarkkinoita, koska se auttaa 
varmistamaan terveen kilpailun ja 
ehkäisemään perusvapauksien käytön 
esteitä paitsi osallistuvissa jäsenvaltioissa 

(13) Ainoa keino varmistaa, että yhteinen 
unionin kriisinratkaisuviranomainen 
soveltaa direktiivissä [ ] vahvistettuja 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä 
osallistuvissa jäsenvaltioissa keskitetyllä 
tavalla, on soveltaa 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönottoa ja 
toimintaa koskevia sääntöjä suoraan 
kyseisissä jäsenvaltioissa, jotta vältetään 
erilaiset tulkinnat eri jäsenvaltioissa. 
Kriisinratkaisuvälineiden yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston olisi yhdessä 
komission kanssa laadittava 
kriisinratkaisukäsikirja, jossa esitetään 
selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet 
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myös koko sisämarkkinoilla. direktiivissä [ ] esitettyjen 
kriisinratkaisuvälineiden käytöstä. Tämän 
pitäisi hyödyttää koko sisämarkkinoita, 
koska se auttaa varmistamaan terveen 
kilpailun ja ehkäisemään perusvapauksien 
käytön esteitä paitsi osallistuvissa 
jäsenvaltioissa myös koko 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ainoa keino varmistaa, että yhteinen
unionin kriisinratkaisuviranomainen 
soveltaa direktiivissä [ ] vahvistettuja 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä 
osallistuvissa jäsenvaltioissa keskitetyllä 
tavalla, on soveltaa 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönottoa ja 
toimintaa koskevia sääntöjä suoraan 
kyseisissä jäsenvaltioissa, jotta vältetään
erilaiset tulkinnat eri jäsenvaltioissa. 
Tämän pitäisi hyödyttää koko 
sisämarkkinoita, koska se auttaa 
varmistamaan terveen kilpailun ja 
ehkäisemään perusvapauksien käytön 
esteitä paitsi osallistuvissa jäsenvaltioissa 
myös koko sisämarkkinoilla.

(13) Ainoa keino varmistaa, että yhteisessä 
unionin kriisinratkaisumekanismissa 
sovelletaan direktiivissä [ ] vahvistettuja 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä 
osallistuvissa jäsenvaltioissa keskitetyllä 
tavalla, on soveltaa 
kriisinratkaisumekanismin käyttöönottoa ja 
toimintaa koskevia sääntöjä suoraan 
kyseisissä jäsenvaltioissa, jotta vältetään 
erilaiset tulkinnat eri jäsenvaltioissa. 
Tämän pitäisi hyödyttää koko 
sisämarkkinoita, koska se auttaa 
varmistamaan terveen kilpailun ja 
ehkäisemään perusvapauksien käytön 
esteitä paitsi osallistuvissa jäsenvaltioissa 
myös koko sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
olisi neuvoston asetuksen (EU) N:o.../... 
soveltamisalaa vastaavasti käsitettävä 
kaikki osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset. Jotta 
sisämarkkinoilla ei esiintyisi 
epäsymmetrioita kaatumassa olevien 
laitosten eikä velkojien kohtelussa, 
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
olisi voitava myös toteuttaa suoraan 
minkä tahansa osallistuvassa 
jäsenvaltiossa olevan luottolaitoksen
kriisinratkaisu. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi ulotettava 
koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

(14) Vastuun ja valvonnan olisi 
pankkiunionissa oltava samalla tasolla. 
Suoraan Euroopan tasolla valvottujen 
pankkien kriisinratkaisukin olisi 
hoidettava suoraan Euroopan tasolla. 
Yhteiseen kriisinratkaisumekanismin olisi 
siksi koskettava EKP:n suoraan 
valvontaan asetettuja luottolaitoksia.
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi olisi 
ulotettava koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

Or. de

Tarkistus 114
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
olisi neuvoston asetuksen (EU) N:o.../... 
soveltamisalaa vastaavasti käsitettävä
kaikki osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset. Jotta 
sisämarkkinoilla ei esiintyisi 
epäsymmetrioita kaatumassa olevien 
laitosten eikä velkojien kohtelussa, 
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
olisi voitava myös toteuttaa suoraan 
minkä tahansa osallistuvassa 
jäsenvaltiossa olevan luottolaitoksen 
kriisinratkaisu. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi ulotettava 
koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

(14) Pankkiunionissa olisi erotettava 
toisistaan luottolaitosten valvonta ja 
kriisinratkaisu unionin tasolla ja 
kansallisella tasolla. Tätä asetusta olisi 
sovellettava yhteisen valvontamekanismin 
puitteissa unionin tasolla suorassa 
valvonnassa oleviin luottolaitoksiin. 
Yhteisen kriisinratkaisumekanismin olisi 
näin katettava kaikki EKP:n suorassa 
valvonnassa olevat luottolaitokset. 
Kansallisessa valvonnassa olevien 
luottolaitosten kriisinratkaisu on 
toteutettava kansallisella tasolla. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi ulotettava 
koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

Or. en

Tarkistus 115
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
olisi neuvoston asetuksen (EU) N:o.../... 
soveltamisalaa vastaavasti käsitettävä 
kaikki osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset. Jotta 
sisämarkkinoilla ei esiintyisi 
epäsymmetrioita kaatumassa olevien 
laitosten eikä velkojien kohtelussa, 
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
olisi voitava myös toteuttaa suoraan 
minkä tahansa osallistuvassa 
jäsenvaltiossa olevan luottolaitoksen 
kriisinratkaisu. Yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi olisi ulotettava 
koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

(14) Yhteinen kriisinratkaisumekanismi 
olisi ulotettava koskemaan emoyrityksiä, 
sijoituspalveluyrityksiä ja rahoituslaitoksia, 
jotka kuuluvat EKP:n harjoittaman 
konsolidoidun valvonnan piiriin. Vaikka 
EKP ei valvo näitä laitoksia yksittäisesti, se 
on ainoa valvoja, jolla on kokonaiskäsitys 
riskistä, joka kohdistuu konserniin ja 
välillisesti myös sen yksittäisiin jäseniin. 
Jos yhteisöt, jotka kuuluvat EKP:n 
harjoittaman konsolidoidun valvonnan 
piirin, jätettäisiin yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin ulkopuolelle, 
olisi mahdotonta suunnitella 
pankkikonsernien kriisinratkaisua ja 
vahvistaa konsernien 
kriisinratkaisustrategiaa, minkä vuoksi 
kaikki kriisinratkaisupäätökset olisivat 
huomattavasti tehottomampia.

Or. en

Tarkistus 116
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa päätökset olisi 
tehtävä tarkoituksenmukaisimmalla tasolla.

(15) Yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa päätökset olisi 
tehtävä tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. 
Vastaavasti yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin 
kriisinratkaisuneuvosto, jäljempänä 
’kriisinratkaisuneuvosto’, olisi 
perustettava toimimaan yhteisenä 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en

Tarkistus 117
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa päätökset olisi 
tehtävä tarkoituksenmukaisimmalla tasolla.

(15) Yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa päätökset olisi 
tehtävä tarkoituksenmukaisimmalla tasolla. 
Kriisinratkaisuneuvostolle ja erityisesti 
johdon istunnolle olisi annettava 
valtuudet valmistella ja tehdä kaikki 
kriisinratkaisumenettelyä koskevat 
päätökset mahdollisimman laajasti 
kunnioittaen samalla komission asemaa 
sellaisena kuin se esitetään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ja erityisesti sen 114 ja 
107 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 118
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, 
jotka kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 16 artiklan 6 kohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti komissiolla ei ole 
johtoasemaa kriisinratkaisumenettelyssä eikä mitään päätöksentekovaltaa luottolaitosten 
kriisinratkaisussa. Komissio ei siis päätä laitoksen asettamisesta kriisinratkaisun kohteeksi, 
koska tämä ylittäisi sen toimivallan.

Tarkistus 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. EKP
päättää laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun direktiivissä 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
esitettyjen kynnyspisteiden perusteella. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
selkeästä ja yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kotimaan kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kotimaan ja tarvittaessa 
myös isäntämaan kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettavaa direktiiviä koskevan kannan mukaan kriisinratkaisun 
käynnistää toimivaltainen viranomainen (yhteisessä valvontamekanismissa EKP).

Tarkistus 120
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, 
jotka kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai
valvontaviranomaisten toimilla. Tämän 
vuoksi EKP:n on ilmoitettava 
kriisinratkaisuneuvostolle, kun se arvioi 
luottolaitoksen olevan tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi EKP:n 
ilmoituksen saatuaan laadittava 
kriisinratkaisujärjestelmä 
kriisinratkaisusuunnitelman, pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin [ ] ja 
komission valtiontukipäätösten 
perusteella ja ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 121
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 

(16) EKP:n valvontaelimellä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
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kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, 
jotka kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle päätösluonnos siitä, onko 
laitos asetettava kriisinratkaisuun.
Päätösluonnokseen olisi sisällyttävä 
suositus kriisinratkaisuvälineiden 
kehykseksi ja tarvittaessa 
kriisinratkaisurahaston käytöstä. Eri 
etujen tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä päätösluonnoksen 
hyväksymisestä. Kriisinratkaisuneuvoston 
olisi tämän kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla. Komissio voi pyytää 
kriisinratkaisuneuvostoa tarkistamaan 
päätösluonnoksen.

Or. en

Tarkistus 122
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
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komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

johdon istunnossa komissiolle suositus. 
Eri etujen tasapainottamiseksi komission 
olisi päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnon
olisi tämän kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 123
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Euroopan komissiolla ei pidä olla 
johtoasemaa tällä asetuksella perustetussa 
kriisinratkaisumenettelyssä eikä mitään 
päätöksentekovaltaa 2 artiklassa 
tarkoitetussa luottolaitosten 
kriisinratkaisussa.

Or. en

Tarkistus 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet tehdä päätöksiä 
erityisesti kriisinratkaisun suunnittelun, 
purkamismahdollisuuden arvioinnin, 
purkamismahdollisuuden esteiden 
poistamisen ja kriisinratkaisutoimien 
valmistelun yhteydessä. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
avustettava kriisinratkaisuneuvostoa 
kriisinratkaisun suunnittelussa ja 
kriisinratkaisupäätösten valmistelussa. 
Koska kriisinratkaisuvaltuuksien käyttöön 
liittyy kansallisen lainsäädännön 
soveltamista, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
vastattava kriisinratkaisupäätösten 
täytäntöönpanosta.

(17) Kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet tehdä päätöksiä 
erityisesti kriisinratkaisun suunnittelun, 
kriisinratkaisurahastojen verkon 
vastuunjakoa koskevien määritelmien,
purkamismahdollisuuden arvioinnin, 
purkamismahdollisuuden esteiden 
poistamisen ja kriisinratkaisutoimien 
valmistelun yhteydessä. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
avustettava kriisinratkaisuneuvostoa 
kriisinratkaisun suunnittelussa ja 
kriisinratkaisupäätösten valmistelussa. 
Koska kriisinratkaisuvaltuuksien käyttöön 
liittyy kansallisen lainsäädännön 
soveltamista, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
vastattava kriisinratkaisupäätösten 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toiminnan kannalta on tärkeää, että samoja 
sääntöjä sovelletaan kaikkiin 
kriisinratkaisutoimiin riippumatta siitä, 
toteuttavatko niitä kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset direktiivin [ ] 
nojalla vai toteutetaanko niitä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Jos 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin ei 
sisälly SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, 
komission olisi arvioitava toimenpiteet 
analogisesti SEUT-sopimuksen 107 

(18) Sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toiminnan kannalta on tärkeää, että samoja 
sääntöjä sovelletaan kaikkiin 
kriisinratkaisutoimiin riippumatta siitä, 
toteuttavatko niitä kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset direktiivin [ ] 
nojalla vai toteutetaanko niitä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa, ja
komission olisi sovellettava asiaa koskevia 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan mukaisia 
valtiontukisääntöjä, jotta varmistettaisiin 
sisämarkkinoiden eheys osallistuvien ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden välillä.
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artiklaan nähden tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla. Jos SEUT-sopimuksen 
108 artiklan mukainen ilmoitus ei ole 
tarpeen, koska kriisinratkaisuneuvoston 
ehdottamaan kriisinratkaisurahaston 
käyttöön ei sisälly SEUT-sopimuksen 107 
artiklassa tarkoitettua valtiontukea,
komission olisi arvioidessaan ehdotettua 
kriisinratkaisurahaston käyttöä 
sovellettava asiaa koskevia SEUT-
sopimuksen 107 artiklan mukaisia 
valtiontukisääntöjä analogisesti, jotta 
varmistettaisiin sisämarkkinoiden eheys 
osallistuvien ja osallistumattomien 
jäsenvaltioiden välillä.
Kriisinratkaisuneuvosto ei saisi päättää 
kriisinratkaisujärjestelmästä ennen kuin 
komissio on varmistanut analogisesti 
valtiontukisääntöihin nähden, että 
kriisinratkaisurahaston käytössä 
noudatetaan samoja sääntöjä kuin silloin, 
kun asiaan puututaan kansallisilla 
rahoitusjärjestelyillä.

Or. en

Tarkistus 126
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toiminnan kannalta on tärkeää, että samoja 
sääntöjä sovelletaan kaikkiin 
kriisinratkaisutoimiin riippumatta siitä, 
toteuttavatko niitä kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset direktiivin [ ] 
nojalla vai toteutetaanko niitä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Jos 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin ei
sisälly SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, 

(18) Sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toiminnan kannalta on tärkeää, että samoja 
sääntöjä sovelletaan kaikkiin 
kriisinratkaisutoimiin riippumatta siitä, 
toteuttavatko niitä kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset direktiivin [ ] 
nojalla vai toteutetaanko niitä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Jos 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin ei 
sisälly SEUT-sopimuksen 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, 
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komission olisi arvioitava toimenpiteet 
analogisesti SEUT-sopimuksen 107 
artiklaan nähden tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla. Jos SEUT-sopimuksen 
108 artiklan mukainen ilmoitus ei ole 
tarpeen, koska kriisinratkaisuneuvoston 
ehdottamaan kriisinratkaisurahaston 
käyttöön ei sisälly SEUT-sopimuksen 107 
artiklassa tarkoitettua valtiontukea, 
komission olisi arvioidessaan ehdotettua 
kriisinratkaisurahaston käyttöä sovellettava 
asiaa koskevia SEUT-sopimuksen 107 
artiklan mukaisia valtiontukisääntöjä 
analogisesti, jotta varmistettaisiin 
sisämarkkinoiden eheys osallistuvien ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden välillä. 
Kriisinratkaisuneuvosto ei saisi päättää 
kriisinratkaisujärjestelmästä ennen kuin 
komissio on varmistanut analogisesti 
valtiontukisääntöihin nähden, että 
kriisinratkaisurahaston käytössä 
noudatetaan samoja sääntöjä kuin silloin, 
kun asiaan puututaan kansallisilla 
rahoitusjärjestelyillä.

komission olisi arvioitava toimenpiteet 
analogisesti SEUT-sopimuksen 107 
artiklaan nähden tasapuolisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi 
sisämarkkinoilla. Jos SEUT-sopimuksen 
108 artiklan mukainen ilmoitus ei ole 
tarpeen, koska kriisinratkaisuneuvoston 
ehdottamaan ja johdon istunnon 
suunnittelemaan kriisinratkaisurahaston 
käyttöön ei sisälly SEUT-sopimuksen 107 
artiklassa tarkoitettua valtiontukea, 
komission olisi arvioidessaan ehdotettua 
kriisinratkaisurahaston käyttöä sovellettava 
asiaa koskevia SEUT-sopimuksen 107 
artiklan mukaisia valtiontukisääntöjä 
analogisesti, jotta varmistettaisiin 
sisämarkkinoiden eheys osallistuvien ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden välillä. 
Kriisinratkaisuneuvosto ei saisi päättää 
kriisinratkaisujärjestelmästä ennen kuin 
komissio on varmistanut analogisesti 
valtiontukisääntöihin nähden, että 
kriisinratkaisurahaston käytössä 
noudatetaan samoja sääntöjä kuin silloin, 
kun asiaan puututaan kansallisilla 
rahoitusjärjestelyillä.

Or. en

Tarkistus 127
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
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kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, 
minkä vuoksi vastaanottavien 
jäsenvaltioiden viranomaisilla olisi oltava
yksi yhteinen ääni. Kriisiratkaisuneuvoston 
kokouksiin voidaan kutsua myös 
tarkkailijoita, muun muassa Euroopan 
vakausmekanismin ja euroryhmän 
edustaja.

kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Tasapainoisen vaikutuksen 
varmistamiseksi sellaisten päätösten 
osalta, joilla on kielteisiä 
finanssipoliittisia vaikutuksia 
jäsenvaltioihin, joissa rajat ylittävää 
toimintaa harjoittava konserni toimii, 
jokaisella kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista edustavalla 
jäsenellä olisi oltava yksi ääni. 
Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

Or. en

Tarkistus 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Täysistunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä EKP:n 
edustaja sekä kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden kunkin kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen edustajat.
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä EKP:n 
edustaja. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja kuultuaan ensin Euroopan 
parlamenttia. Kun kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunto keskustelee yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneen 
pankin tai konsernin kriisiratkaisusta, sen 
olisi kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
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muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava kaksi yhteistä 
ääntä. Myös kotijäsenvaltion 
viranomaisella olisi oltava kaksi ääntä. 
Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

Or. en

Tarkistus 129
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne. Sen 
kokoonpanossa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikki edut, 
jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta sen 
jälkeen kun Euroopan parlamentti on 
hyväksynyt sen. Kun 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
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Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen siten, 
että otetaan huomioon yritysten koko 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

Or. en

Tarkistus 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
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neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Näissä keskusteluissa olisi 
kiinnitettävä asianmukaista huomiota 
kyseeseen tulevien velkojen määrään sekä 
kyseisen laitoksen kokoon eri 
jäsenvaltioissa ehdotettaessa 
kriisinratkaisutoimia.
Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

Or. en

Tarkistus 131
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Täysistunnot olisi pidettävä 
neljännesvuosittain. Johdon istunnossa 
siihen olisi kuuluttava pääjohtaja, 
varapääjohtaja sekä komission ja EKP:n 
edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista. 
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Tässä yhteydessä 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
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perustettava myös hallintotoimikunta 
toteuttamaan sisäisen hallinnon tarkastus 
johdon istunnossa tehdyille päätöksille 
kriisinratkaisujärjestelmistä ja/tai -
toimenpiteistä sen jälkeen kun 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
on pyytänyt tarkastusta.
Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja, ja heitä koskevat 
samat salassapitovaatimukset kuin 
kriisinratkaisuneuvoston jäseniä, sen 
henkilöstöä ja kriisinratkaisutehtäviä 
hoitavaa osallistuvien jäsenvaltioiden 
kanssa vaihdettua tai niiden lähettämää 
henkilöstöä.

Or. en

Tarkistus 132
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
perustettava sisäisiä 
kriisinratkaisuryhmiä, joihin kuuluu sen
omaa henkilöstöä sekä osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten henkilöstöä, 
joiden olisi toimittava 
kriisinratkaisukollegioina ja joiden 
puheenjohtajana toimivat 
kriisinratkaisuneuvoston ylempien 
toimihenkilöiden nimittämät 
koordinaattorit. Koordinaattorien olisi 
osallistuttava kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istuntoihin, mutta ilman 
äänioikeutta, kun on kyse keskusteluista 
ja päätöksenteosta. Jos 
kriisinratkaisuryhmän tason kiista jää 
ratkaisematta, koordinaattori ja/tai 
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kansallinen kriisinratkaisuviranomainen 
voivat pyytää kriisinratkaisuneuvostoa 
tarkastelemaan kiistaa ja ratkaisemaan 
sen johdon istunnoissa. Kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat valittaa 
johdon istunnossa tehdystä 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksestä 
hallintotoimikunnalle.

Or. en

Tarkistus 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Komission, 
kriisinratkaisuneuvoston sekä 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
laadittava yhteisymmärryspöytäkirja, 
jossa kuvataan yleisluontoisesti niiden 
keskinäinen yhteistyö luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettavan 
direktiivin mukaisia tehtäviä 
toteutettaessa. 
Yhteisymmärryspöytäkirjassa olisi muun 
muassa selvennettävä komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston sellaisia 
päätöksiä koskeva kuulemismenettely, 
joilla on vaikutusta osallistumattomaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneisiin 
tytäryrityksiin tai sivuliikkeisiin, joiden 
emoyritys on sijoittautunut osallistuvaan 
jäsenvaltioon. Tämä 
yhteisymmärryspöytäkirja olisi 
tarkistettava säännöllisesti.

Or. en
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Tarkistus 134
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät ja 
kriisinratkaisutavoitteet, joihin kuuluu 
julkisten varojen suojelu, 
kriisinratkaisuneuvoston toiminta olisi 
rahoitettava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
olevien laitosten rahoitusosuuksilla.

(20) Ottaen huomioon komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston tämän asetuksen 
mukaiset tehtävät ja 
kriisinratkaisutavoitteet, joihin kuuluu 
julkisten varojen suojelu, yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin toiminta, 
kaikki komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston tämän asetuksen 
mukaisten tehtävien suorittamisesta 
aiheutuvat kustannukset sekä 
kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
tämän asetuksen mukaisista tehtävistä 
muodostuvat sopimussuhteen ulkopuoliset 
vastuut mukaan luettuina, olisi 
rahoitettava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
olevien laitosten rahoitusosuuksilla. 
Näiden kustannusten ja vastuiden 
täyttäminen ei missään olosuhteissa saisi 
jäädä jäsenvaltioiden tai unionin 
talousarviovastuulle.

Or. en

Tarkistus 135
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät ja 
kriisinratkaisutavoitteet, joihin kuuluu 
julkisten varojen suojelu, 
kriisinratkaisuneuvoston toiminta olisi 
rahoitettava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
olevien laitosten rahoitusosuuksilla.

(20) Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät ja 
kriisinratkaisutavoitteet, joihin kuuluu 
julkisten varojen suojelu, 
kriisinratkaisuneuvoston toiminta olisi 
rahoitettava osallistuvissa jäsenvaltioissa 
olevien laitosten rahoitusosuuksilla. 
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Näiden laitosten ei missään olosuhteissa 
pidä maksaa ylimääräisiä vuotuisia 
rahoitusosuuksia hallinnollisten menojen 
kattamiseksi eikä niitä pidä pyytää 
osallistumaan kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten talousarvion 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) [Luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettavaa] 
direktiiviä olisi sovellettava elvytyksen ja 
kriisinratkaisun suunnitteluun, 
varhaiseen puuttumiseen, kriisinratkaisun 
edellytyksiin ja periaatteisiin sekä 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttöön. 
Tämän asetuksen olisi siis katettava 
ainoastaan tarvittavat näkökohdat sen 
varmistamiseksi, että yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa pannaan 
täytäntöön direktiiviä ja että sen 
käytettävissä on tarvittava lisärahoitus.

Or. en

Tarkistus 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

(21) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
koordinoitava direktiivillä [ ] nimettyjä 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 138
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 

(21) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
korvattava direktiivillä [ ] nimetyt 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset
kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn, 
johon ei liity kansallisten varojen käyttöä. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
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hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

Or. en

Tarkistus 139
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia yrityksiä 
koskevan kriisinratkaisun 
päätöksentekomenettelyyn. Direktiivillä [ ] 
nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
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demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

Or. de

Tarkistus 140
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä 
päätöksistä. Samoista avoimuuteen ja 
demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

(21) Kriisinratkaisuneuvoston ja 
tarvittaessa komission olisi korvattava 
direktiivillä [ ] nimetyt kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset kaikissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät 
kriisinratkaisun päätöksentekomenettelyyn. 
Direktiivillä [ ] nimettyjen kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
hoidettava edelleen sellaisia tehtäviä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvoston 
hyväksymien kriisinratkaisujärjestelmien 
täytäntöönpanoon. Avoimuuden ja 
demokraattisen valvonnan varmistamiseksi 
sekä unionin toimielinten oikeuksien 
suojaamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi oltava vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista tämän 
asetuksen perusteella tehtävistä päätöksistä 
silloin kun se ei ole suunnitellut toimia 
ja/tai toiminut komission erityisten 
ohjeiden mukaan. Samoista avoimuuteen 
ja demokraattiseen valvontaan liittyvistä 
syistä kansallisilla parlamenteilla olisi 
oltava tietyt oikeudet saada tietoja 
kriisinratkaisuneuvoston toiminnasta ja 
käydä sen kanssa vuoropuhelua.

Or. en
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Tarkistus 141
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksia ja 
konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

(23) Ottaen huomioon 
kriisinratkaisusuunnitelmiin 
sisällytettävien tietojen arkaluonteisuuden 
kriisinratkaisuneuvostolle ei olisi annettava 
valtuuksia laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmia laitoksia ja 
konserneja varten. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
laadittava kriisinratkaisusuunnitelmat 
kyseisiä laitoksia ja tai konserneja varten.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklaan esitettyjen tarkistusten mukaisesti ja ottaen huomioon 
kriisinratkaisusuunnitelmiin sisällytettävien tietojen arkaluonteisuuden asianomaisen 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen on laadittava kriisinratkaisusuunnitelmat. 
Kriisinratkaisuneuvostolle on toimitettava ainoastaan tiedot, joita sen tämän asetuksen 
mukainen tehtävien hoito edellyttää. Luottolaitoksen luottamuksellisia tai arkaluonteisia 
tietoja ei pidä toimittaa kriisinratkaisuneuvostolle.

Tarkistus 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksia ja 
konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet koordinoida 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimista 
laitoksia ja konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

Or. en

Tarkistus 143
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksia ja 
konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksia ja 
konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
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varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet. 
Kriisinratkaisusuunnitelmien sisältämien 
tietojen laitoskohtaisen ja 
luottamuksellisen luonteen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvoston olisi tehtävä 
kriisinratkaisusuunnitelmien laatimista ja 
arviointia sekä asianmukaisten 
toimenpiteiden toteuttamista koskevat 
päätökset johdon istunnossa.

Or. en

Tarkistus 144
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia 
kriisinratkaisusuunnitelmat laitoksia ja 
konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

(23) Jotta varmistettaisiin yhdenmukainen 
lähestymistapa laitosten ja konsernien 
osalta, kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
annettava valtuudet laatia johdon 
istunnossa kriisinratkaisusuunnitelmat 
laitoksia ja konserneja varten. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi arvioitava 
laitosten ja konsernien 
purkamismahdollisuudet ja toteutettava 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on poistaa 
mahdolliset purkamismahdollisuuden 
esteet. Yhdenmukaisuuden ja kyseisten 
laitosten purkamismahdollisuuden 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvoston 
olisi vaadittava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet, joiden 
tavoitteena on poistaa 
purkamismahdollisuuden esteet.

Or. en
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Tarkistus 145
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kriisinratkaisusuunnitelmissa olisi 
otettava huomioon vaikutukset 
työntekijöihin ja niihin olisi sisällytettävä 
menettelyt työntekijöiden tai näiden 
edustajien kuulemiseksi ja näille 
tiedottamiseksi koko 
kriisinratkaisuprosessin ajan. 
Työehtosopimuksia ja muita 
työmarkkinaosapuolten laatimia 
järjestelyjä olisi tässä yhteydessä 
noudatettava soveltuvin osin. 
Kriisinratkaisusuunnitelmat ja niiden 
päivitykset olisi heti niiden valmistumisen 
jälkeen toimitettava työntekijöille tai 
näiden edustajille.

Or. en

Tarkistus 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Maailmanlaajuiset järjestelmän 
kannalta merkittävät laitokset (G-SII) ja 
muut järjestelmän kannalta merkittävät 
laitokset (O-SII) eivät luonteeltaan 
sovellu tehokkaaseen ja vankkaan 
markkinatalouteen muun muassa siksi, 
että ne hyötyvät merkittävästä epäsuorasta 
tuesta, ja vaikka kriisinratkaisuvälineitä 
hyödynnettäisiin, olisi olemassa vaara, 
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että kriisinratkaisu ei ole mahdollista 
ilman julkisten varojen käyttöä. 
Kriisinratkaisuneuvoston kohtuullisessa 
aikataulussa toteuttamat ehkäisevät 
toimet ovat siis välttämättömiä, myös 
merkittävät vähennykset niiden koossa, 
sisäisissä sidonnaisuuksissa ja 
monimutkaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 147
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
rakennettaessa olisi tukeuduttava 
direktiivin [ ] ja yhteisen 
valvontamekanismin kehyksiin. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
valtuudet puuttua varhaisessa vaiheessa 
asiaan, kun laitoksen taloudellinen tilanne 
tai vakavaraisuus on heikkenemässä. 
Tiedoilla, jotka kriisinratkaisuneuvosto saa 
kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta 
tai EKP:ltä tässä vaiheessa, on suuri 
merkitys sen päättäessä toimista, jotka se 
voi toteuttaa valmistellakseen kyseisen 
laitoksen kriisinratkaisua.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 148
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
rakennettaessa olisi tukeuduttava 
direktiivin [ ] ja yhteisen 
valvontamekanismin kehyksiin. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
valtuudet puuttua varhaisessa vaiheessa 
asiaan, kun laitoksen taloudellinen tilanne 
tai vakavaraisuus on heikkenemässä. 
Tiedoilla, jotka kriisinratkaisuneuvosto saa 
kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta 
tai EKP:ltä tässä vaiheessa, on suuri 
merkitys sen päättäessä toimista, jotka se 
voi toteuttaa valmistellakseen kyseisen 
laitoksen kriisinratkaisua.

(25) Yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
rakennettaessa olisi tukeuduttava 
direktiivin [ ] ja yhteisen 
valvontamekanismin kehyksiin. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
valtuudet puuttua varhaisessa vaiheessa 
asiaan, kun laitoksen taloudellinen tilanne 
tai vakavaraisuus on heikkenemässä. 
Tiedoilla, jotka kriisinratkaisuneuvosto saa 
EKP:ltä tässä vaiheessa, on suuri merkitys 
sen päättäessä toimista, jotka se voi 
toteuttaa valmistellakseen kyseisen 
laitoksen kriisinratkaisua.

Or. en

Tarkistus 149
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
rakennettaessa olisi tukeuduttava
direktiivin [ ] ja yhteisen 
valvontamekanismin kehyksiin. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
valtuudet puuttua varhaisessa vaiheessa 
asiaan, kun laitoksen taloudellinen tilanne
tai vakavaraisuus on heikkenemässä. 
Tiedoilla, jotka kriisinratkaisuneuvosto saa 
kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta 
tai EKP:ltä tässä vaiheessa, on suuri 
merkitys sen päättäessä toimista, jotka se 
voi toteuttaa valmistellakseen kyseisen 
laitoksen kriisinratkaisua.

(25) Yhteistä kriisinratkaisumekanismia 
rakennettaessa olisi noudatettava
direktiivin [ ] ja yhteisen 
valvontamekanismin kehystä. Sen vuoksi 
kriisinratkaisuneuvostolle olisi annettava 
valtuudet puuttua varhaisessa vaiheessa 
asiaan, kun laitoksen taloudellinen tilanne 
tai vakavaraisuus on heikkenemässä. 
Tiedoilla, jotka kriisinratkaisuneuvosto saa 
kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta 
tai EKP:ltä tässä vaiheessa, on suuri 
merkitys sen päättäessä toimista, jotka se 
voi toteuttaa valmistellakseen kyseisen 
laitoksen kriisinratkaisua.

Or. de



AM\1006888FI.doc 55/192 PE521.747v01-00

FI

Tarkistus 150
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä.
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi viipymättä 
hyväksyttävä kriisinratkaisujärjestelmä, 
jossa vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä.
Komissiolla ei pitäisi olla johtoasemaa 
kriisinratkaisuprosessissa eikä sillä pitäisi 
olla valtaa päättää luottolaitoksen 
asettamisesta kriisinratkaisuun.

Or. en

Tarkistus 151
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
valtiontukisääntöjen kannalta ja 
sisämarkkinoihin kokonaisuudessaan 
kohdistuvan vaikutuksen osalta, myös 
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kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

kaikista kyseeseen tulevista jäsenvaltioista 
tai yrityksistä, jotka eivät kuulu yhteiseen 
kriisinratkaisumekanismiin. Jos EKP 
päättää asettaa laitoksen kriisinratkaisuun, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi viipymättä 
hyväksyttävä kriisinratkaisujärjestelmä, 
jossa vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

Or. en

Tarkistus 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
saada koko kriisinratkaisumenettelyn 
aikana kaikki tiedot, joita se katsoo 
tarvitsevansa voidakseen tehdä tietoihin 
perustuvan päätöksen 
kriisinratkaisuprosessissa. Jos EKP päättää 
asettaa laitoksen kriisinratkaisuun, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi yhdessä 
kotijäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa
viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

Or. en
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Tarkistus 153
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä; on 
taattava se, että tallettajilla on oikeus 
saada vähintään suojatut talletukset 
käyttöönsä mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään siinä määräajassa, 
jonka kuluessa talletusten 
vakuusjärjestelmistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
mukaisesti tallettajilla on oikeus saada 
suojatut talletukset normaalin 
maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesti
käyttöönsä. Komission olisi voitava saada 
koko kriisinratkaisumenettelyn aikana 
kaikki tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tällöin 
toimittava tiiviissä yhteistyössä EKP:n, 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
ja kriisinratkaisuviranomaisten sekä 
talletussuojajärjestelmien kanssa. 

Or. de

Tarkistus 154
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää hyväksyä 
kriisinratkaisuneuvoston laatiman 
päätösluonnoksen ja asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

Or. en

Tarkistus 155
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää asettaa laitoksen 
kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 

(27) Kriisinratkaisuprosessi olisi pantava 
täytäntöön lyhyen ajan kuluessa, jotta 
rahoitusmarkkinoille ja taloudelle koituisi 
mahdollisimman vähän häiriötä. 
Komission olisi voitava saada koko 
kriisinratkaisumenettelyn aikana kaikki 
tiedot, joita se katsoo tarvitsevansa 
voidakseen tehdä tietoihin perustuvan 
päätöksen kriisinratkaisuprosessissa. Jos 
komissio päättää kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta asettaa laitoksen 
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olisi viipymättä hyväksyttävä 
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

kriisinratkaisuun, kriisinratkaisuneuvoston 
olisi viipymättä hyväksyttävä 
suosituksessa ehdotettu
kriisinratkaisujärjestelmä, jossa 
vahvistetaan käytettävien 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
yksityiskohdat sekä mahdollisten 
rahoitusjärjestelyjen käyttö.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on oikeus saada tietoja osallistumalla täysimääräisesti 
kriisinratkaisuneuvostoon. Erillisenä oikeussubjektina kriisinratkaisuneuvoston on seurattava 
jokaista tilannetta ja itsenäisenä tätä tarkoitusta varten perustettuna elimenä sen on tehtävä 
varsinaiset päätökset tarpeesta asettaa laitos kriisinratkaisuun. Unionin perussopimusten 
noudattamiseksi komission on vastattava muodollisten päätösten tekemisestä.

Tarkistus 156
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi 
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Sen vuoksi kriisinratkaisun 
tavoitteena olisi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden 
varmistaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden säilyttäminen, moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
kaatumassa olevat laitokset turvautuvat 
mahdollisimman vähän julkiseen 
rahoitustukeen, sekä tallettajien 
suojaaminen.

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi 
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Kriisinratkaisun tavoitteena 
olisi tämän vuoksi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden 
varmistaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden säilyttäminen, moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
lähellä kaatumista olevat laitokset 
turvautuvat julkiseen rahoitustukeen 
mahdollisimman vähän, sekä tallettajien 
suojaaminen ja kestävän ja tasapainoisen 
talouskasvun edistäminen.
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Or. en

Tarkistus 157
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidointia tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi 
kuitenkin harkittava aina ennen kuin 
tehdään päätös laitoksen toiminnan 
jatkamisesta. Maksukyvytöntä laitosta olisi
rahoitusvakauden vuoksi pidettävä
toiminnassa mahdollisimman pitkälle
yksityisin varoin. Tähän voidaan päästä 
myymällä laitos yksityisen sektorin 
ostajalle tai sulauttamalla se tällaiseen 
ostajaan tai kirjaamalla laitoksen velat alas 
tai muuntamalla velka omaksi pääomaksi 
pääomapohjan vahvistamiseksi.

(29) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidointia tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi 
kuitenkin harkittava aina ennen kuin 
tehdään päätös laitoksen toiminnan 
jatkamisesta. Maksukyvytön laitos voidaan 
rahoitusvakauden vuoksi pitää toiminnassa 
yksityisin varoin. Tähän voidaan päästä 
myymällä laitos yksityisen sektorin 
ostajalle tai sulauttamalla se tällaiseen 
ostajaan tai kirjaamalla laitoksen velat alas 
tai muuntamalla velka omaksi pääomaksi 
pääomapohjan vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 158
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Nykyinen talouskriisi on suurelta 
osin rahoitusalan aiheuttama, koska 
monista toimijoista oli tullut niin suuria, 
ettei niitä voida päästää konkurssiin, ja ne 
oli pelastettava julkisin varoin. Kaiken 
markkinatalouden logiikan vastaisesti 
tappiot sosialisoitiin ja voitot 
yksityistettiin. On muistutettava, että 
rahoituslaitosten keskeinen tehtävä on 



AM\1006888FI.doc 61/192 PE521.747v01-00

FI

ohjata säästöjä tuottaviin investointeihin. 
Kun keksittiin erilaisia huonolaatuisia 
rahoitusvälineitä ja epäilyttäviä 
liikekäytäntöjä, joissa esimerkiksi 
voittotavoitteet asetettiin kohtuuttoman 
korkeiksi, tästä tehtävästä on siirrytty 
lyhyen ajanjakson voittojen 
maksimointiin, josta on ollut 
yhteiskunnalle vain vähäistä lisäarvoa. 
Tämän vuoksi on palautettava rahoitusala 
sen keskeisiin tehtäviin. Sellaisen koon ja 
sidosten tason omaavat laitokset, jotka
ovat omiaan muodostamaan 
järjestelmäriskin yksittäisten 
jäsenvaltioiden tai koko EU:n talouden 
toiminnalle, olisi asetettava 
kriisinratkaisuun, koska pitkällä 
ajanjaksolla tämä johtaa 
tasapainoisempaan ja kestävämpään 
kasvuun.

Or. en

Tarkistus 159
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Käyttäessään kriisinratkaisuvaltuuksia 
komission ja kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että osakkeenomistajat ja 
velkojat kantavat asianmukaisen osuuden 
tappioista, että johto vaihdetaan, että 
laitoksen kriisinratkaisun kustannukset 
karsitaan mahdollisimman vähiin ja että 
maksukyvyttömän laitoksen kaikkia 
samanarvoisia velkojia kohdellaan 
yhtäläisesti.

(30) Käyttäessään kriisinratkaisuvaltuuksia 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että osakkeenomistajat ja 
velkojat kantavat asianmukaisen osuuden 
tappioista, että johto vaihdetaan tai 
lisätään erityisjohtajia, että laitoksen 
kriisinratkaisun kustannukset karsitaan 
mahdollisimman vähiin ja että 
maksukyvyttömän laitoksen kaikkia 
samanarvoisia velkojia kohdellaan 
yhtäläisesti.

Or. en
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Tarkistus 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Käyttäessään kriisinratkaisuvaltuuksia 
komission ja kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että osakkeenomistajat ja 
velkojat kantavat asianmukaisen osuuden 
tappioista, että johto vaihdetaan, että 
laitoksen kriisinratkaisun kustannukset 
karsitaan mahdollisimman vähiin ja että 
maksukyvyttömän laitoksen kaikkia 
samanarvoisia velkojia kohdellaan 
yhtäläisesti.

(30) Käyttäessään kriisinratkaisuvaltuuksia 
kriisinratkaisuneuvoston ja kansallisten 
viranomaisten olisi varmistettava, että 
osakkeenomistajat ja velkojat kantavat 
asianmukaisen osuuden tappioista, että 
johto vaihdetaan, että laitoksen 
kriisinratkaisun kustannukset karsitaan 
mahdollisimman vähiin ja että 
maksukyvyttömän laitoksen kaikkia 
samanarvoisia velkojia kohdellaan 
yhtäläisesti.

Or. en

Tarkistus 161
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Osakkeenomistajien ja velkojien 
oikeuksien rajoitusten olisi oltava 
sopusoinnussa perusoikeuskirjan 
52 artiklan kanssa. Sen vuoksi
kriisinratkaisuvälineitä olisi käytettävä 
vain sellaisiin laitoksiin, jotka ovat 
kaatumassa tai todennäköisesti kaatuvat, ja 
ainoastaan silloin, kun tämä on 
välttämätöntä rahoitusvakaustavoitteen 
vuoksi yleisen edun nimissä.
Kriisinratkaisuvälineitä olisi käytettävä 
erityisesti silloin, kun laitosta ei voida 
likvidoida tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, koska 
tämä vaarantaisi rahoitusjärjestelmän 
vakauden ja koska kriisinratkaisutoimet 

(31) Kriisinratkaisuvälineitä olisi 
käytettävä sellaisiin laitoksiin, jotka ovat 
kaatumassa tai todennäköisesti kaatuvat, 
tai kriittisen koon saavuttaneisiin 
laitoksiin, ja ainoastaan silloin, kun tämä 
on välttämätöntä rahoitusvakaustavoitteen 
sekä kestävän ja tasapainoisen 
talouskasvun vuoksi yleisen edun nimissä.
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ovat välttämättömiä järjestelmän kannalta 
tärkeiden toimintojen nopean siirron ja 
jatkamisen varmistamiseksi, sekä silloin, 
kun ei ole kohtuullista odottaa 
vaihtoehtoisia yksityisen sektorin 
ratkaisuja, kuten nykyisiltä 
osakkeenomistajilta tai kolmannelta 
osapuolelta saatavaa pääoman korotusta, 
joka riittäisi palauttamaan laitoksen 
täyden elinkelpoisuuden.

Or. en

Tarkistus 162
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta. Näin ollen kyseeseen 
tulevat osakkeenomistajat ja velkojat eivät 
saisi kärsiä suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut, jos laitos olisi likvidoitu 
ajankohtana, jona kriisinratkaisupäätös 
tehtiin. Siinä tapauksessa, että osa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varoista siirtyy yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta ja siinä olisi aina 
pyrittävä yleisen edun suojaamiseen. Näin 
ollen kyseeseen tulevat osakkeenomistajat 
ja velkojat eivät saisi kärsiä suurempia 
tappioita kuin niille olisi aiheutunut, jos 
laitos olisi likvidoitu ajankohtana, jona 
kriisinratkaisupäätös tehtiin. Siinä 
tapauksessa, että osa kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen varoista siirtyy 
yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Or. en



PE521.747v01-00 64/192 AM\1006888FI.doc

FI

Tarkistus 163
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta. Näin ollen kyseeseen 
tulevat osakkeenomistajat ja velkojat eivät 
saisi kärsiä suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut, jos laitos olisi likvidoitu 
ajankohtana, jona kriisinratkaisupäätös 
tehtiin. Siinä tapauksessa, että osa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varoista siirtyy yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä.

(32) Puuttuminen omistusoikeuteen ei saisi 
olla suhteetonta. Näin ollen kyseeseen 
tulevat osakkeenomistajat ja velkojat eivät 
saisi kärsiä suurempia tappioita kuin niille 
olisi aiheutunut, jos laitos olisi likvidoitu 
ajankohtana, jona kriisinratkaisupäätös 
tehtiin. Siinä tapauksessa, että osa 
kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen 
varoista siirtyy yksityiselle ostajalle tai 
omaisuudenhoitoyhtiölle, jäljelle jäävä osa 
kriisinratkaisun kohteena olevasta 
laitoksesta olisi likvidoitava 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Laitoksen 
osakkeenomistajien ja velkojien 
suojelemiseksi likvidaatiomenettelyssä 
niillä olisi oltava oikeus saada suorituksina 
saatavistaan vähintään se, minkä ne arvion 
mukaan olisivat saaneet, jos koko laitos 
olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. 
Käytettäessä valtuuksia muuntaa 
velkasitoumukset omaksi pääomaksi 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen 
yhteydessä pitäisi ottaa huomioon 
laitoksen yhtiömuoto, sillä 
velkasitoumusten tai velkainstrumenttien 
muuntaminen omaksi pääomaksi ei voi 
olla järkevää esimerkiksi 
osuuskuntaosuuksien kohdalla.

Or. de

Perustelu

Velkasitoumusten tai velkainstrumenttien muuntaminen omaksi pääomaksi ei yhtiömuodon 
takia voi olla järkevää, sillä omistusosuudet eivät ole korvattavia (esimerkiksi 
osuuskuntaosuuksien kohdalla).
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Tarkistus 164
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) On tärkeää, että tappiot kirjataan 
laitoksen jouduttua vaikeuksiin. 
Kaatumassa olevien laitosten varojen ja 
velkojen arvostuksessa olisi käytettävä 
ohjaavana periaatteena niiden markkina-
arvoa hetkellä, jolloin 
kriisinratkaisuvälineet otetaan käyttöön, 
sikäli kuin markkinat toimivat 
asianmukaisesti. Kun markkinoiden 
toiminta on selvästi häiriintynyt, 
arvostuksessa voidaan käyttää varojen ja 
velkojen asianmukaisesti perusteltua pitkän 
aikavälin taloudellista arvoa. 
Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asian kiireellisyyden vuoksi mahdollisuus 
tehdä kaatumassa olevan laitoksen varojen 
ja velkojen nopea tilapäinen arvostus, 
jonka olisi oltava voimassa 
riippumattoman arvostuksen 
suorittamiseen saakka.

(34) On tärkeää, että tappiot kirjataan 
laitoksen jouduttua vaikeuksiin. Lähellä 
kaatumista olevien laitosten varojen ja 
vastuiden arvioinnissa olisi käytettävä 
ohjaavana periaatteena niiden markkina-
arvoa hetkellä, jolloin 
kriisinratkaisuvälineet otetaan käyttöön, 
sikäli kuin markkinat toimivat tehokkaasti. 
Kun markkinoiden toiminta on selvästi 
häiriintynyt, arvostuksessa voidaan käyttää 
varojen ja velkojen asianmukaisesti 
perusteltua pitkän aikavälin taloudellista 
arvoa. Kriisinratkaisuneuvostolla olisi 
oltava asian kiireellisyyden vuoksi 
mahdollisuus tehdä kaatumassa olevan 
laitoksen varojen ja velkojen nopea 
tilapäinen arvostus, jonka olisi oltava 
voimassa riippumattoman arvostuksen 
suorittamiseen saakka.

Or. nl

Tarkistus 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 

(36) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
yhdessä kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa
kulloisenkin tapauksen olosuhteiden 
mukaisesti vahvistettava kehys 
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kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

kriisinratkaisutoimia varten, ja sillä olisi 
oltava mahdollisuus määrätä käyttöön 
kaikki tarvittavat kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 166
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 

(36) Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kulloisenkin tapauksen olosuhteiden 
mukaisesti vahvistettava kehys 
kriisinratkaisutoimia varten kyseisten 
yhteisöjen kriisinratkaisusuunnitelmien 
mukaisesti, ja sillä olisi oltava 
mahdollisuus määrätä käyttöön kaikki 
tarvittavat kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
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edellytykset. alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 167
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

(36) Komission ja neuvoston olisi 
kulloisenkin tapauksen olosuhteiden 
mukaisesti vahvistettava kehys 
kriisinratkaisutoimia varten, ja sillä olisi 
oltava mahdollisuus määrätä käyttöön 
kaikki tarvittavat kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 168
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin (36) Komission olisi kulloisenkin 
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tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen
edellytykset.

tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kriisinratkaisuneuvoston 
laatiman päätösluonnoksen pohjalta
kehys kriisinratkaisutoimia varten, ja sillä 
olisi oltava mahdollisuus määrätä käyttöön 
kaikki tarvittavat kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti,
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 169
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
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arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 170
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Liiketoiminnan myynnin olisi 
annettava mahdollisuus myydä laitos tai 
osia sen liiketoiminnasta yhdelle tai 
useammalle ostajalle ilman 
osakkeenomistajien suostumusta.

(37) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
liiketoiminnan myynnin olisi annettava 
mahdollisuus myydä laitos tai osia sen 
liiketoiminnasta yhdelle tai useammalle 
ostajalle ilman osakkeenomistajien 
suostumusta.

Or. en

Tarkistus 171
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Varojen erottelun avulla 
viranomaisten olisi voitava siirtää muita 
heikommin tuottavat tai arvoltaan 
alentuneet omaisuuserät erilliseen yhtiöön. 
Tätä välinettä tulisi käyttää ainoastaan 
muiden välineiden kanssa, jotta estetään 
kaatumassa olevan laitoksen aiheeton 
kilpailuetu.

(38) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
varojen erottelun avulla viranomaisten olisi 
voitava siirtää muita heikommin tuottavat 
tai arvoltaan alentuneet omaisuuserät 
erilliseen yhtiöön. Tätä välinettä tulisi 
käyttää ainoastaan muiden välineiden 
kanssa, jotta estetään kaatumassa olevan 
laitoksen aiheeton kilpailuetu.

Or. en
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Tarkistus 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tehokkaassa 
kriisinratkaisujärjestelyssä olisi 
minimoitava kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisusta veronmaksajille 
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sillä olisi 
varmistettava, että jopa suurten ja 
järjestelmän kannalta merkittävien laitosten 
kriisinratkaisu voidaan toteuttaa 
vaarantamatta rahoitusvakautta. Tämä 
tavoite saavutetaan velkakirjojen arvon 
alaskirjauksella, jolla varmistetaan, että 
yhteisön osakkeenomistajat ja velkojat 
kärsivät asianmukaiset tappiot ja kantavat 
asianmukaisen osan näistä kustannuksista. 
Tätä varten kriisinratkaisukehykseen olisi 
sisällytettävä lakisääteiset valtuudet 
velkojen alaskirjaamiseen muita 
kriisiratkaisuvälineitä täydentävänä 
vaihtoehtona, kuten finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä on suositellut.

(39) Tehokkaassa 
kriisinratkaisujärjestelyssä olisi 
minimoitava kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisusta veronmaksajille 
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi sillä olisi 
varmistettava, että jopa suurten ja 
järjestelmän kannalta merkittävien laitosten 
kriisinratkaisu voidaan toteuttaa 
vaarantamatta rahoitusvakautta. Tämä 
tavoite saavutetaan velkakirjojen arvon 
alaskirjauksella, jolla varmistetaan, että 
yhteisön osakkeenomistajat ja velkojat 
kärsivät asianmukaiset tappiot ja kantavat 
asianmukaisen osan näistä kustannuksista. 
Tätä varten kriisinratkaisukehykseen olisi 
sisällytettävä lakisääteiset valtuudet 
velkojen alaskirjaamiseen ensimmäisenä
muita kriisiratkaisuvälineitä täydentävänä 
vaihtoehtona, kuten finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä on suositellut.

Or. en

Tarkistus 173
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Jotta tappiot voitaisiin jakaa erilaisissa 
olosuhteissa riittävän joustavasti velkojien 
kesken, on asianmukaista, että 
velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää sekä silloin, kun tavoitteena on 

(40) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
jotta tappiot voitaisiin jakaa erilaisissa 
olosuhteissa riittävän joustavasti velkojien 
kesken, on asianmukaista, että 
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toteuttaa kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisu pitäen laitos toiminnassa ja 
laitoksen elinkelpoisuuden palauttaminen 
on realistinen tavoite, että silloin, kun 
järjestelmän kannalta tärkeät palvelut 
siirretään omaisuudenhoitoyhtiöön ja 
laitoksen jäljelle jäävä osa lakkaa 
toimimasta ja likvidoidaan.

velkakirjojen arvon alaskirjausta voidaan 
käyttää sekä silloin, kun tavoitteena on 
toteuttaa kaatumassa olevan laitoksen 
kriisinratkaisu pitäen laitos toiminnassa ja 
laitoksen elinkelpoisuuden palauttaminen 
on realistinen tavoite, että silloin, kun 
järjestelmän kannalta tärkeät palvelut 
siirretään omaisuudenhoitoyhtiöön ja 
laitoksen jäljelle jäävä osa lakkaa 
toimimasta ja likvidoidaan.

Or. en

Tarkistus 174
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Kun velkakirjojen arvon alaskirjausta 
käytetään kaatumassa olevan laitoksen 
pääomapohjan vahvistamiseen, jotta laitos 
pystyisi jatkamaan toimintaansa, 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen avulla 
tapahtuvaan kriisinratkaisuun olisi aina 
liitettävä johdon vaihto sekä laitoksen ja 
sen toimintojen uudelleenjärjestely, joilla 
puututtaisiin laitoksen ongelmien syihin. 
Uudelleenjärjestely olisi toteutettava 
panemalla täytäntöön liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelma.

(41) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
kun velkakirjojen arvon alaskirjausta 
käytetään kaatumassa olevan laitoksen 
pääomapohjan vahvistamiseen, jotta laitos 
pystyisi jatkamaan toimintaansa, 
velkakirjojen arvon alaskirjauksen avulla 
tapahtuvaan kriisinratkaisuun olisi aina 
liitettävä johdon vaihto sekä laitoksen ja 
sen toimintojen uudelleenjärjestely, joilla 
puututtaisiin laitoksen ongelmien syihin. 
Uudelleenjärjestely olisi toteutettava 
panemalla täytäntöön liiketoiminnan 
tervehdyttämissuunnitelma.

Or. en

Tarkistus 175
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(42) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
ole aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin 
kuin niiden vakuudeksi on annettu pantti 
tai kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 
vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi soveltaa talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
94/19/EY15 suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin tai kaupallisiin saamisiin, jotka 
liittyvät laitoksen päivittäisessä 
toiminnassa välttämättömiin hyödykkeisiin 
ja palveluihin.

(42) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
velkakirjojen arvon alaskirjausta ei ole 
aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin kuin 
niiden vakuudeksi on annettu pantti tai 
kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 
vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi soveltaa talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
94/19/EY15 suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin tai kaupallisiin saamisiin, jotka 
liittyvät laitoksen päivittäisessä 
toiminnassa välttämättömiin hyödykkeisiin 
ja palveluihin.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, talletusten 
vakuusjärjestelmistä, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 5–14.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, talletusten 
vakuusjärjestelmistä, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 5–14.

Or. en

Tarkistus 176
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(42) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
ole aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin 
kuin niiden vakuudeksi on annettu pantti 
tai kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 
vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi soveltaa talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
94/19/EY15 suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin tai kaupallisiin saamisiin, jotka 
liittyvät laitoksen päivittäisessä 
toiminnassa välttämättömiin hyödykkeisiin 
ja palveluihin. 

(42) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
ole aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin 
kuin niiden vakuudeksi on annettu pantti 
tai kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 
vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi minkä tahansa luonteisten tai 
arvoisten velkakirjojen arvon alaskirjausta 
ei pidä soveltaa suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin tai kaupallisiin saamisiin, jotka 
liittyvät laitoksen päivittäisessä 
toiminnassa välttämättömiin hyödykkeisiin 
ja palveluihin.

__________________
15 EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5–14.

Or. pt

Tarkistus 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
ole aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin 
kuin niiden vakuudeksi on annettu pantti 
tai kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 

(42) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
ole aiheellista käyttää saamisiin niiltä osin 
kuin niiden vakuudeksi on annettu pantti 
tai kiinnitys tai ne ovat muulla tavoin 
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vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi soveltaa talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
94/19/EY15 suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin tai kaupallisiin saamisiin, jotka 
liittyvät laitoksen päivittäisessä 
toiminnassa välttämättömiin hyödykkeisiin 
ja palveluihin.

vakuudellisia. Jotta velkakirjojen arvon 
alaskirjaus toimisi ja saavuttaisi 
tavoitteensa, sitä olisi kuitenkin voitava 
käyttää mahdollisimman monenlaisiin 
kaatumassa olevan laitoksen 
vakuudettomiin velkoihin. Toisaalta on 
asianmukaista rajata tietynlaiset 
vakuudettomat velat alaskirjauksen 
ulkopuolelle. Oikeusjärjestyksen 
perusteiden ja tehokkaan kriisinratkaisun 
vuoksi velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi soveltaa talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
94/19/EY15 suojattuihin talletuksiin, 
kaatumassa olevan laitoksen henkilöstön 
saamisiin, katettuihin 
joukkovelkakirjalainoihin tai kaupallisiin 
saamisiin, jotka liittyvät laitoksen 
päivittäisessä toiminnassa välttämättömiin 
hyödykkeisiin ja palveluihin.

__________________ __________________
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, talletusten 
vakuusjärjestelmistä, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 5–14.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/19/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, talletusten 
vakuusjärjestelmistä, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 5–14.

Or. en

Tarkistus 178
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi käyttää tallettajiin, joiden talletukset 
on suojattu talletussuojajärjestelmällä. 
Talletussuojajärjestelmä osallistuu 
kuitenkin kriisinratkaisuprosessin 
rahoitukseen siltä osin kuin siitä olisi 

(43) Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti
velkakirjojen arvon alaskirjausta ei pitäisi 
käyttää tallettajiin, joiden talletukset on 
suojattu talletussuojajärjestelmällä. 
Talletussuojajärjestelmä osallistuu 
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jouduttu hyvittämään tallettajia. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla, mikä on 
pääasiallinen syy siihen, että 
talletussuojajärjestelmät on otettu käyttöön. 
Jos talletussuojajärjestelmien osallistumista 
ei otettaisi näissä tapauksissa huomioon, 
tämä tarjoaisi perusteettoman edun 
suhteessa muihin velkojiin, joihin 
sovellettaisiin kriisinratkaisuviranomaisen 
valtuuksia.

kuitenkin kriisinratkaisuprosessin 
rahoitukseen siltä osin kuin siitä olisi 
jouduttu hyvittämään tallettajia. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla, mikä on 
pääasiallinen syy siihen, että 
talletussuojajärjestelmät on otettu käyttöön. 
Jos talletussuojajärjestelmien osallistumista 
ei otettaisi näissä tapauksissa huomioon, 
tämä tarjoaisi perusteettoman edun 
suhteessa muihin velkojiin, joihin 
sovellettaisiin kriisinratkaisuviranomaisen 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi käyttää tallettajiin, joiden talletukset 
on suojattu talletussuojajärjestelmällä. 
Talletussuojajärjestelmä osallistuu 
kuitenkin kriisinratkaisuprosessin 
rahoitukseen siltä osin kuin siitä olisi 
jouduttu hyvittämään tallettajia. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla, mikä on 
pääasiallinen syy siihen, että 
talletussuojajärjestelmät on otettu 
käyttöön. Jos talletussuojajärjestelmien 
osallistumista ei otettaisi näissä 
tapauksissa huomioon, tämä tarjoaisi 
perusteettoman edun suhteessa muihin 
velkojiin, joihin sovellettaisiin 
kriisinratkaisuviranomaisen valtuuksia.

(43) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
talletussuojajärjestelmää itseään ei pitäisi 
käyttää tallettajiin, joiden talletukset on 
suojattu talletussuojajärjestelmällä. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 180
Nuno Melo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Velkakirjojen arvon alaskirjausta ei 
pitäisi käyttää tallettajiin, joiden talletukset 
on suojattu talletussuojajärjestelmällä. 
Talletussuojajärjestelmä osallistuu 
kuitenkin kriisinratkaisuprosessin 
rahoitukseen siltä osin kuin siitä olisi 
jouduttu hyvittämään tallettajia. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla, mikä on 
pääasiallinen syy siihen, että 
talletussuojajärjestelmät on otettu käyttöön. 
Jos talletussuojajärjestelmien osallistumista 
ei otettaisi näissä tapauksissa huomioon, 
tämä tarjoaisi perusteettoman edun 
suhteessa muihin velkojiin, joihin 
sovellettaisiin kriisinratkaisuviranomaisen 
valtuuksia.

(43) Minkä tahansa luonteisten ja 
arvoisten velkakirjojen arvon alaskirjausta 
ei pitäisi käyttää tallettajiin. 
Talletussuojajärjestelmä osallistuu 
kuitenkin kriisinratkaisuprosessin 
rahoitukseen siltä osin kuin siitä olisi 
jouduttu hyvittämään tallettajia. 
Velkakirjojen arvon alaskirjausvaltuuksien 
käyttö varmistaisi sen, että talletukset ovat 
jatkuvasti tallettajien saatavilla, mikä on 
pääasiallinen syy siihen, että 
talletussuojajärjestelmät on otettu käyttöön. 
Jos talletussuojajärjestelmien osallistumista 
ei otettaisi näissä tapauksissa huomioon, 
tämä tarjoaisi perusteettoman edun 
suhteessa muihin velkojiin, joihin 
sovellettaisiin kriisinratkaisuviranomaisen 
valtuuksia.

Or. pt

Tarkistus 181
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta taakan jakaminen 
osakkeenomistajille ja etuoikeudettomille 
velkojille voitaisiin toteuttaa 
valtiontukisääntöjen mukaisesti, 
velkakirjojen arvon alaskirjausta olisi 
voitava käyttää yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa analogisesti 
tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

(44) Jotta taakan jakaminen 
osakkeenomistajille ja etuoikeudettomille 
velkojille voitaisiin toteuttaa 
valtiontukisääntöjen mukaisesti, 
velkakirjojen arvon alaskirjausta olisi 
voitava käyttää näihin sidosryhmiin
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
analogisesti tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen.
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Or. en

Tarkistus 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Jotta taakan jakaminen 
osakkeenomistajille ja etuoikeudettomille 
velkojille voitaisiin toteuttaa 
valtiontukisääntöjen mukaisesti, 
velkakirjojen arvon alaskirjausta olisi 
voitava käyttää yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa analogisesti 
tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

(44) Jotta taakan jakaminen 
osakkeenomistajille ja etuoikeudettomille 
velkojille voitaisiin toteuttaa 
valtiontukisääntöjen mukaisesti, 
velkakirjojen arvon alaskirjausta olisi 
voitava käyttää yhteisessä 
kriisinratkaisumekanismissa analogisesti 
direktiivin (luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettava 
direktiivi) voimaantulosta alkaen.

Or. en

Tarkistus 183
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta vältettäisiin se, että laitokset 
strukturoivat velkansa alaskirjausvälineen 
tuloksekkuutta heikentävällä tavalla, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
päättää, että laitoksilla on jatkuvasti 
kokonaismäärä, joka koostuu omista 
varoista, etuoikeudeltaan huonommasta 
velasta ja etuoikeutetuista veloista, joihin 
voidaan soveltaa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta, ja joka ilmaistaan 
prosentteina laitoksen kaikista veloista ja 
jota ei lueta omiksi varoiksi Euroopan 

(45) Jotta vältettäisiin se, että laitokset 
strukturoivat velkansa alaskirjausvälineen 
tuloksekkuutta heikentävällä tavalla, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
päättää, että laitoksilla on jatkuvasti 
kokonaismäärä, joka koostuu omista 
varoista, etuoikeudeltaan huonommasta 
velasta ja etuoikeutetuista veloista, joihin 
voidaan soveltaa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta, ja joka ilmaistaan 
prosentteina laitoksen kaikista veloista, 
myös omista varoista.
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parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 575/201316 ja 26 päivänä 
kesäkuuta 2013 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2013/36/EU17 tarkoitetulla tavalla.
__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1.
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta, EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338.

Or. en

Tarkistus 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Jotta vältettäisiin se, että laitokset 
strukturoivat velkansa alaskirjausvälineen 
tuloksekkuutta heikentävällä tavalla, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
päättää, että laitoksilla on jatkuvasti 
kokonaismäärä, joka koostuu omista 
varoista, etuoikeudeltaan huonommasta 
velasta ja etuoikeutetuista veloista, joihin 
voidaan soveltaa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta, ja joka ilmaistaan 
prosentteina laitoksen kaikista veloista ja 

(45) Jotta vältettäisiin se, että laitokset 
strukturoivat velkansa alaskirjausvälineen 
tuloksekkuutta heikentävällä tavalla, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava 
päättää, että laitoksilla on jatkuvasti 
kriisinratkaisusuunnitelmissa esitetty
kokonaismäärä, joka koostuu omista 
varoista, etuoikeudeltaan huonommasta 
velasta ja etuoikeutetuista veloista, joihin 
voidaan soveltaa velkakirjojen arvon 
alaskirjausta, ja joka ilmaistaan 
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jota ei lueta omiksi varoiksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 575/201316 ja 26 päivänä kesäkuuta 
2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2013/36/EU17

tarkoitetulla tavalla.

prosentteina laitoksen kaikista veloista ja 
jota ei lueta omiksi varoiksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 575/201316 ja 26 päivänä kesäkuuta 
2013 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2013/36/EU17

tarkoitetulla tavalla.
__________________ __________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1.

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 
26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1.

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta, EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338.

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 
2002/87/EY muuttamisesta sekä 
direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
kumoamisesta, EUVL L 176, 27.6.2013, s. 
338.

Or. en

Tarkistus 185
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Olisi valittava paras 
kriisinratkaisumenetelmä tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti, ja tätä varten olisi 
kaikkien direktiivissä [ ] säädettyjen 
kriisinratkaisuvälineiden oltava 
käytettävissä.

(46) Olisi valittava paras 
kriisinratkaisumenetelmä tapauksen 
olosuhteiden mukaisesti syrjimättä mitään 
osallistuvaa tai osallistumatonta 
jäsenvaltiota tai jäsenvaltioiden ryhmää, 
ja tätä varten olisi kaikkien pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä [ ] 
säädettyjen kriisinratkaisuvälineiden oltava 
käytettävissä ja niitä olisi sovellettava 
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direktiivin säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 186
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Direktiivissä [ ] pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuudet on 
annettu kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille, koska 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset voivat olla 
olemassa samanaikaisesti kuin 
kriisinratkaisun edellytykset, jolloin on 
arvioitava, riittääkö pelkkä 
pääomainstrumenttien alaskirjaus ja 
muuntaminen palauttamaan kyseisen 
yhteisön taloudellisen vakauden vai 
tarvitaanko myös kriisinratkaisutoimea. 
Jälkimmäistä pääsääntöisesti käytetään 
kriisinratkaisun yhteydessä. Komission 
olisi korvattava kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset myös tässä 
tehtävässä, minkä vuoksi sille olisi 
annettava valtuudet arvioida, täyttyvätkö 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja
muuntamisen edellytykset, sekä valtuudet 
päättää yhteisön asettamisesta 
kriisinratkaisuun, jos myös kriisinratkaisun 
vaatimukset täyttyvät.

(47) Direktiivissä [ ] pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuudet on 
annettu kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille, koska 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset voivat olla 
olemassa samanaikaisesti kuin 
kriisinratkaisun edellytykset, jolloin on 
arvioitava, riittääkö pelkkä 
pääomainstrumenttien alaskirjaus ja 
muuntaminen palauttamaan kyseisen 
yhteisön taloudellisen vakauden vai 
tarvitaanko myös kriisinratkaisutoimea. 
Jälkimmäistä pääsääntöisesti käytetään 
kriisinratkaisun yhteydessä. 
Kriisinratkaisuneuvoston, komission ja 
neuvoston olisi korvattava kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset myös tässä 
tehtävässä, minkä vuoksi sille olisi 
annettava valtuudet arvioida, täyttyvätkö 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset, sekä valtuudet 
päättää yhteisön asettamisesta 
kriisinratkaisuun, jos myös kriisinratkaisun
vaatimukset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 187
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Direktiivissä [ ] pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuudet on 
annettu kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille, koska 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset voivat olla 
olemassa samanaikaisesti kuin 
kriisinratkaisun edellytykset, jolloin on 
arvioitava, riittääkö pelkkä 
pääomainstrumenttien alaskirjaus ja 
muuntaminen palauttamaan kyseisen 
yhteisön taloudellisen vakauden vai 
tarvitaanko myös kriisinratkaisutoimea. 
Jälkimmäistä pääsääntöisesti käytetään 
kriisinratkaisun yhteydessä. Komission
olisi korvattava kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset myös tässä 
tehtävässä, minkä vuoksi sille olisi 
annettava valtuudet arvioida, täyttyvätkö 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset, sekä valtuudet 
päättää yhteisön asettamisesta 
kriisinratkaisuun, jos myös kriisinratkaisun 
vaatimukset täyttyvät.

(47) Direktiivissä [ ] pääomainstrumenttien 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuudet on 
annettu kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille, koska 
pääomainstrumenttien alaskirjauksen ja 
muuntamisen edellytykset voivat olla 
olemassa samanaikaisesti kuin 
kriisinratkaisun edellytykset, jolloin on 
arvioitava, riittääkö pelkkä 
pääomainstrumenttien alaskirjaus ja 
muuntaminen palauttamaan kyseisen 
yhteisön taloudellisen vakauden vai 
tarvitaanko myös kriisinratkaisutoimea. 
Jälkimmäistä pääsääntöisesti käytetään 
kriisinratkaisun yhteydessä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi korvattava 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
myös tässä tehtävässä, minkä vuoksi sille 
olisi annettava valtuudet arvioida, 
täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset, sekä valtuudet päättää 
yhteisön asettamisesta kriisinratkaisuun, 
jos myös kriisinratkaisun vaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 188
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Kriisinratkaisutoimen tehokkuus ja 
yhdenmukaisuus olisi varmistettava 
kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Tätä 
varten kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
poikkeustapauksissa ja silloin, kun 

(48) Kriisinratkaisutoimen tehokkuus ja 
yhdenmukaisuus olisi varmistettava 
kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Tätä 
varten kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
poikkeustapauksissa ja silloin, kun 



PE521.747v01-00 82/192 AM\1006888FI.doc

FI

kansallinen kriisinratkaisuviranomainen ei 
ole pannut kriisinratkaisuneuvoston 
päätöstä lainkaan tai riittävästi täytäntöön, 
annettava valtuudet siirtää 
kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen tietyt oikeudet, varat tai velat 
toiselle henkilölle tai vaatia sellaisten 
velkainstrumenttien muuntamista, joihin 
sisältyy sopimusehto niiden 
muuntamisesta tietyissä olosuhteissa. 
Olisi suljettava pois kaikki kansallisten 
viranomaisten toimet, jotka rajoittaisivat 
kriisinratkaisuneuvoston valtuuksien tai 
tehtävien käyttöä tai vaikuttaisivat siihen.

kansallinen kriisinratkaisuviranomainen ei 
ole pannut kriisinratkaisuneuvoston 
päätöstä lainkaan tai riittävästi täytäntöön, 
annettava valtuudet ohittaa se 
varmistaakseen, että päätös pannaan 
täytäntöön. Olisi suljettava pois kaikki 
kansallisten viranomaisten toimet, jotka 
rajoittaisivat kriisinratkaisuneuvoston 
valtuuksien tai tehtävien käyttöä tai 
vaikuttaisivat siihen.

Or. en

Tarkistus 189
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(49 a) Soveltaessaan 
kriisinratkaisuvälineitä ja käyttäessään 
kriisinratkaisuvaltuuksia 
kriisinratkaisuneuvoston olisi pidettävä 
työntekijät tai heidän edustajansa ajan 
tasalla ja kuultava heitä. 
Työehtosopimuksia ja muita 
työmarkkinaosapuolten laatimia 
järjestelyjä olisi tässä yhteydessä 
noudatettava soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 190
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(50) Koska kriisinratkaisuneuvosto tekee
kriisinratkaisupäätökset osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten sijasta, sen 
olisi toimittava niiden sijasta myös 
osallistumattomien jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä silloin, kun on kyse 
kriisinratkaisutehtävistä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi erityisesti 
edustettava kaikkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaisia 
kriisinratkaisukollegioissa, joissa on 
mukana myös osallistumattomien 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

(50) Koska kriisinratkaisuneuvosto tukee 
kriisinratkaisupäätöksissä osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia, sen olisi 
tehtävä niiden kanssa yhteistyötä myös 
osallistumattomien jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä silloin, kun on kyse 
kriisinratkaisutehtävistä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi erityisesti 
edustettava kaikkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaisia 
kriisinratkaisukollegioissa, joissa on 
mukana myös osallistumattomien 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 191
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Koska kriisinratkaisuneuvosto tekee 
kriisinratkaisupäätökset osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten sijasta, sen 
olisi toimittava niiden sijasta myös 
osallistumattomien jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä silloin, kun on kyse 
kriisinratkaisutehtävistä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi erityisesti 
edustettava kaikkia osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaisia
kriisinratkaisukollegioissa, joissa on 
mukana myös osallistumattomien 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

(50) Koska kriisinratkaisuneuvosto tekee 
kriisinratkaisupäätökset osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten sijasta, sen 
olisi toimittava niiden sijasta myös 
osallistumattomien jäsenvaltioiden kanssa 
tehtävässä yhteistyössä silloin, kun on kyse 
kriisinratkaisutehtävistä. 
Kriisinratkaisuneuvostoon olisi erityisesti 
kuuluttava kaikki osallistuvien 
jäsenvaltioiden viranomaiset
kriisinratkaisukollegioissa, joissa on 
mukana myös osallistumattomien 
jäsenvaltioiden viranomaisia.

Or. en
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Tarkistus 192
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Koska monet laitokset eivät toimi 
pelkästään unionissa vaan harjoittavat 
myös kansainvälistä toimintaa, tehokkaassa 
kriisinratkaisumekanismissa olisi 
vahvistettava periaatteet kolmansien 
maiden asianomaisten viranomaisten 
kanssa käytävää yhteistyötä varten. 
Kolmansien maiden viranomaisia olisi 
tuettava direktiivin [ ] 88 artiklalla 
vahvistetun oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti. Tätä varten 
kriisinratkaisuviranomaisen olisi oltava 
ainoa viranomainen, jolla on valtuudet 
toteuttaa osallistuvissa jäsenvaltioissa 
toimivien, kaatumassa olevien pankkien 
kriisinratkaisu, ja sille olisi myös 
annettava yksinomaiset valtuudet tehdä 
ei-sitovia yhteistyösopimuksia kolmansien 
maiden viranomaisten kanssa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten puolesta.

(51) Koska monet laitokset eivät toimi 
pelkästään unionissa vaan harjoittavat 
myös kansainvälistä toimintaa, tehokkaassa 
kriisinratkaisumekanismissa olisi 
vahvistettava periaatteet kolmansien 
maiden asianomaisten viranomaisten 
kanssa käytävää yhteistyötä varten. 
Kolmansien maiden viranomaisia olisi 
tuettava direktiivin [ ] 88 artiklalla 
vahvistetun oikeudellisen kehyksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 193
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
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sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja
kriisinratkaisuneuvosto tekevät
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että kriisinratkaisuneuvosto 
tekee päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että kriisinratkaisuneuvosto 
tekee päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.



PE521.747v01-00 86/192 AM\1006888FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 195
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, hyödyntäen 
täysimääräisesti kaikkea EKP:sta ja 
toimivaltaisilta kansallisilta 
viranomaisilta saatavilla olevaa tietoa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 196
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella.

(52) Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
asianmukaiset tutkintavaltuudet, jotta se 
voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Sillä 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kaikki 
tarvittavat tiedot suoraan tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välityksellä 
sekä suorittaa tutkimuksia ja paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, tarvittaessa 
yhteistyössä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi 
kriisinratkaisun yhteydessä voitava 
suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, 
jotta se voisi seurata tehokkaasti 
kansallisten viranomaisten suorittamaa 
täytäntöönpanoa ja jotta voitaisiin 
varmistaa, että komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
päätöksensä täysin tarkkojen tietojen 
perusteella. Jos kansallisella 
kriisinratkaisuviranomaisella ei ole 
käytettävissä keinoja tarpeellisen avun 
tarjoamiseen, sen olisi käytettävä 
valtuuksiaan ja pyydettävä tarpeellista 
apua muilta kansallisilta 
kriisinratkaisuviranomaisilta.

Or. en

Tarkistus 197
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Kriisinratkaisuneuvoston, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välisestä tietojenvaihtomenettelystä olisi 
määrättävä ja se olisi pantava täytäntöön 
yhteisymmärryspöytäkirjan avulla.
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Or. en

Tarkistus 198
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisuneuvostolla on oikeus saada 
kaikki merkitykselliset tiedot, 
työntekijöillä ei saisi olla mahdollisuutta 
vedota salassapitosääntöihin estääkseen 
tietojen antamisen 
kriisinratkaisuneuvostolle.

(53) Sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisuneuvostolla on oikeus saada 
kaikki merkitykselliset tiedot, 
työntekijöillä ei saisi olla mahdollisuutta 
vedota salassapitosääntöihin estääkseen 
tietojen antamisen 
kriisinratkaisuneuvostolle. Tällaisten 
tietojen antamista 
kriisinratkaisuneuvostolle ei pitäisi 
koskaan pitää salassapitovelvollisuuden 
rikkomisena.

Or. en

Tarkistus 199
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin varmistaa 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
tehtävien päätösten noudattaminen, 
rikkomisista olisi määrättävä oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia. 
Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
oikeus ohjeistaa kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia määräämään
sakkoja tai uhkasakkoja yrityksille, jotka 
eivät noudata kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksissä asetettuja velvoitteita. 
Yhdenmukaisten, tehokkaiden ja 
toimivien täytäntöönpanokäytäntöjen 
varmistamiseksi 

(54) Jotta voitaisiin varmistaa 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
tehtävien päätösten noudattaminen, 
rikkomisista olisi määrättävä oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia. 
Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
oikeus määrätä sakkoja tai uhkasakkoja 
yrityksille, jotka eivät noudata 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksissä 
asetettuja velvoitteita. 
Kriisinratkaisuneuvoston pitäisi 
määritellä sakot tai uhkasakot 
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten 
ja komission kanssa. 
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kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
oikeus antaa kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille osoitettuja 
ohjeita, jotka koskevat sakkojen ja 
uhkasakkojen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 200
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Jotta varmistetaan, että päätöksiä 
noudatetaan täysimääräisesti unionissa, 
rikkomisesta olisi määrättävä 
oikeasuhtaisia ja varoittavia 
seuraamuksia ja niitä olisi sovellettava 
yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tästä 
syystä hallinnollisten ja oikeudellisten 
seuraamusten hyväksymistä koskevaa 
kehystä olisi yhdenmukaistettava unionin 
tasolla tehokkaan noudattamisen 
varmistamiseksi. Täysin eurooppalaista 
mekanismia varten olisi siksi 
vahvistettava yhteiset 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Olisi yhdenmukaistettava vähimmäisvaatimukset, joita kaikkien jäsenvaltioiden on 
sovellettava rikkomistapauksessa. Rahoituslaitoksilla ei pitäisi olla mahdollisuutta hyödyntää 
joidenkin jäsenvaltioiden vähemmän tiukkoja järjestelmiä.

Tarkistus 201
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(54 b) Jäsenvaltioiden ja 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että asetuksen (EY) N:o 
[…] nojalla määrätyt seuraamukset 
julkistetaan vain, jos tällainen 
julkistaminen on oikeasuhteista.

Or. en

Tarkistus 202
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen rikkoo 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
sääntöjä siten, ettei se käytä sille 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
annettuja valtuuksia panna 
kriisinratkaisuneuvoston antama ohje 
täytäntöön, kyseinen jäsenvaltio voi 
sovellettavan oikeuskäytännön mukaisesti 
olla velvollinen korvaamaan vahingot, 
joita aiheutuu henkilöille, tapauksen 
mukaan myös kriisinratkaisun kohteena 
olevalle yhteisölle tai konsernille, tai 
kyseisen yhteisön tai konsernin minkä 
tahansa osan velkojille missä tahansa 
jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 203
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(56) Olisi vahvistettava asianmukaiset 
säännöt kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviosta, talousarvion laadinnasta,
talousarvion laadintaa ja toteutusta 
koskevien sisäisten sääntöjen antamisesta 
sekä sisäisestä ja ulkoisesta 
tilintarkastusta.

(56) Kriisinratkaisuneuvoston 
täysistunnossa olisi vahvistettava 
asianmukaiset säännöt 
kriisinratkaisuneuvoston talousarvion 
laadintaa ja toteutusta koskevien sisäisten 
sääntöjen antamisesta, niiden 
valmistelemisesta, seurannasta ja 
valvonnasta neljännesvuosittain, sekä 
sisäisestä ja ulkoisesta tilintarkastuksesta.

Or. en

Tarkistus 204
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(56 a) Kriisinratkaisuneuvoston 
täysistunnossa olisi myös hyväksyttävä 
sen vuotuinen työohjelma sekä sen 
seuranta ja valvonta neljännesvuosittain 
ja annettava lausuntoja ja/tai suosituksia 
pääjohtajan neljännesvuosittaisesta 
kertomusluonnoksesta, johon olisi 
sisällyttävä kriisinratkaisutoimia ja 
käynnissä olevia kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisutapauksia koskeva jakso 
sekä hallinnollisia ja rahatalousasioita 
koskeva jakso.

Or. en

Tarkistus 205
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(58) Olisi varmistettava, että rahastoa 
voidaan täysimittaisesti käyttää kaatumassa 
olevien laitosten kriisinratkaisuun. Sen 
vuoksi sitä ei saisi käyttää mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Lisäksi 
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
sovellettavien kriisinratkaisutavoitteiden ja 
-periaatteiden mukaisesti. Näin ollen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että kriisiratkaisun kohteena 
olevan laitoksen osakkeenomistajat ja 
velkojat vastaavat ensisijaisesti 
kriisinratkaisuvälineiden käytön 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista. Vasta 
siinä tapauksessa, että osakkeenomistajien 
ja velkojien resurssit käytetään loppuun, 
rahasto vastaisi kriisinratkaisuvälineiden 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista.

(58) Olisi varmistettava, että rahastoa 
voidaan täysimittaisesti käyttää kaatumassa 
olevien laitosten kriisinratkaisuun. Sen 
vuoksi sitä ei saisi käyttää mihinkään 
muuhun tarkoitukseen kuin 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Lisäksi 
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
sovellettavien kriisinratkaisutavoitteiden ja 
-periaatteiden mukaisesti, direktiivissä 
[elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annettu direktiivi] vahvistettuja 
säännöksiä täysimääräisesti noudattaen.
Rahastoa ei saisi käyttää suoraan 
laitoksen tappioiden kattamiseen tai 
pääomapohjan vahvistamiseen. Näin ollen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että kriisiratkaisun kohteena 
olevan laitoksen osakkeenomistajat ja 
velkojat vastaavat ensisijaisesti 
kriisinratkaisuvälineiden käytön 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista. Vasta 
siinä tapauksessa, että osakkeenomistajien 
ja velkojien resurssit käytetään loppuun, 
rahasto vastaisi kriisinratkaisuvälineiden 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista.

Or. en

Tarkistus 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) Olisi varmistettava, että rahastoa 
voidaan täysimittaisesti käyttää kaatumassa 
olevien laitosten kriisinratkaisuun. Sen 
vuoksi sitä ei saisi käyttää mihinkään 

(58) Olisi varmistettava, että rahastoa 
voidaan täysimittaisesti käyttää kaatumassa 
olevien laitosten kriisinratkaisuun. Sen 
vuoksi sitä ei saisi käyttää mihinkään 
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muuhun tarkoitukseen kuin 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Lisäksi 
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
sovellettavien kriisinratkaisutavoitteiden ja 
-periaatteiden mukaisesti. Näin ollen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että kriisiratkaisun kohteena 
olevan laitoksen osakkeenomistajat ja 
velkojat vastaavat ensisijaisesti 
kriisinratkaisuvälineiden käytön 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista. Vasta 
siinä tapauksessa, että osakkeenomistajien 
ja velkojien resurssit käytetään loppuun, 
rahasto vastaisi kriisinratkaisuvälineiden 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista.

muuhun tarkoitukseen kuin 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Lisäksi 
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
sovellettavien kriisinratkaisutavoitteiden ja 
-periaatteiden mukaisesti. Näin ollen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi 
varmistettava, että kriisiratkaisun kohteena 
olevan laitoksen osakkeenomistajat ja 
velkojat vastaavat ensisijaisesti 
kriisinratkaisuvälineiden käytön 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista. Vasta 
siinä tapauksessa, että osakkeenomistajien 
ja velkojien resurssit käytetään loppuun, 
rahasto vastaisi kriisinratkaisuvälineiden 
yhteydessä syntyvistä tappioista, 
kustannuksista ja muista menoista 
suhteessa kaatumassa olevan pankin 
toiminnan osuuteen asiaankuuluvissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 207
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) On kuitenkin perusteltua käyttää 
rahastoa, ennen kuin kaikkien velkojien 
resurssit on käytetty loppuun, kun 
kriisinratkaisuprosessissa aletaan 
alaskirjata talletuksia. Kansalaisten 
luottamus siihen, että heidän säästönsä 
ovat turvassa täysin riskittömissä 
talletuksissa, joiden tuotto on vastaavasti 
alhainen, on pankkijärjestelmää kohtaan 
tunnetun yleisen luottamuksen 
kulmakiviä. Talletusten suojeleminen on 
epäilemättä yksi pankkien tärkeimmistä 
toiminnoista, ja luottamuksen puute 
talletusten turvallisuuteen voisi 
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mahdollisesti aiheuttaa talletuspaon. 
Kyseessä on ilmiö, jolla olisi tuhoisat 
vaikutukset rahoitusjärjestelmän 
vakauteen. Näiden talletusten 
turvaaminen kriisinratkaisuprosessissa on 
kriisinratkaisutavoitteiden mukaista, joten 
se on erityisten ponnistelujen arvoista.

Or. en

Tarkistus 208
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Jos osallistuvissa jäsenvaltioissa on
käytössä kansallinen pankeilta kerättävä 
maksu, voi syntyä tilanne, että pankki voi 
joutua suorittamaan sekä kansallisen 
pankeilta kerättävän maksun että 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon 
tehtävän suorituksen. Tähän tilanteeseen 
olisi vastattava siten, että rahoituslaitokset 
eivät joudu suorittamaan kaksinkertaista 
maksua.

Or. en

Tarkistus 209
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Olisi harkittava 
kriisinratkaisurahaston 
luottojärjestelmää, jolla taataan 
täydellinen eurooppalainen suojaverkko, 
joka voi milloin tahansa estää tehokkaasti 
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vaikutusten leviämisen 
rahoitusjärjestelmään. Tämän 
luottojärjestelmän avulla talouden 
toimijat voivat perustaa päätöksensä 
kunkin rahoituslaitoksen vakauteen eikä 
niiden jäsenvaltioiden havaittavaan 
valtionriskiin, joissa eri laitokset 
sijaitsevat. Tämän luottojärjestelmän 
avulla valtion ja pankkijärjestelmän 
luottoriskin välisen kytköksen 
olemassaolo poistuu lopullisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin pitäisi olla vaihtoehto.

Tarkistus 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Jos jäsenvaltiot ovat jo määränneet 
pankeilta kerättäviä maksuja, veroja tai 
kriisin vuoksi kerättäviä 
rahoitusosuuksia, ne olisi korvattava 
kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi 
rahastoon suoritettavilla maksuilla.

Or. en

Tarkistus 211
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Jotta varmistetaan välittömästi 
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saatavilla oleva riittävä rahoitus tässä 
asetuksessa määriteltyihin tarkoituksiin, 
olisi perustettava lainajärjestely, mieluiten 
yhteisön julkisesta välineestä. 
Rahoituksen täysimääräinen saatavuus 
on olennaisen tärkeää koko järjestelmän 
uskottavuuden kannalta.

Or. en

Tarkistus 212
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Jos osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön kansallisia 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjä, 
niiden olisi voitava säätää, että 
kansallisten kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyjen käytettävissä olevia 
varoja, jotka on kerätty laitoksilta 
aiemmin etukäteen suoritettavina 
rahoitusosuuksina, käytetään 
korvaamaan laitoksille etukäteen 
suoritettavia rahoitusosuuksia, jotka 
niiden olisi maksettava rahastoon. 
Tällainen hyvitys ei saisi vaikuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/18/EY18 mukaisiin 
jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

Poistetaan.

__________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/18/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, arvopaperien viralliselle 
pörssilistalle ottamisen yhteydessä 
julkistettavan listalleottoesitteen 
laatimista, tarkastusta ja levittämistä 
koskevien vaatimusten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
80/390/ETY muuttamisesta, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 213
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Jos osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön kansallisia 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjä, niiden 
olisi voitava säätää, että kansallisten 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen 
käytettävissä olevia varoja, jotka on 
kerätty laitoksilta aiemmin etukäteen 
suoritettavina rahoitusosuuksina, 
käytetään korvaamaan laitoksille 
etukäteen suoritettavia rahoitusosuuksia, 
jotka niiden olisi maksettava rahastoon.
Tällainen hyvitys ei saisi vaikuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/18/EY18 mukaisiin 
jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

(62) Jos osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön kansallisia 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjä, näiden 
järjestelyjen perusteella kerätyt 
rahoitusosuudet olisi voitava siirtää 
yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.

__________________
18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 94/18/EY, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 1994, arvopaperien viralliselle 
pörssilistalle ottamisen yhteydessä 
julkistettavan listalleottoesitteen 
laatimista, tarkastusta ja levittämistä 
koskevien vaatimusten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
80/390/ETY muuttamisesta, EYVL L 135, 
31.5.1994, s. 1.

Or. en

Tarkistus 214
Diogo Feio
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon
maksettavissa rahoitusosuuksissa olisi 
otettava huomioon luottolaitoksiin liittyvän 
riskin suuruus.

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon 
maksettavissa rahoitusosuuksissa, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto määrittelee 
toimivaltaisen viranomaisen ehdotuksen 
perusteella, olisi otettava huomioon 
luottolaitoksiin liittyvän riskin suuruus.

Or. en

Tarkistus 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon 
maksettavissa rahoitusosuuksissa olisi 
otettava huomioon luottolaitoksiin liittyvän 
riskin suuruus.

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon 
maksettavissa rahoitusosuuksissa olisi 
otettava huomioon luottolaitoksiin liittyvän 
riskin suuruus. Rahoitusosuuksilla pitäisi 
olla sama prosentuaalinen tavoite 
kussakin jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 216
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(66) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan rahastoon maksettavien 
rahoitusosuuksien laji ja seikat, joiden 
osalta niitä on maksettava, sekä 
rahoitusosuuksien määrän lasku- ja 
maksutapa; rekisteröinti-, kirjanpito- ja 
raportointisäännöt ja muut säännöt, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
ja ajallaan; määritetään 
rahoitusosuusjärjestelmä laitoksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan sen jälkeen, kun 
kriisinratkaisurahasto on saavuttanut 
tavoitetasonsa; rahoitusosuuksien ajallisen 
jaksottamisen perusteet; olosuhteet, joissa 
rahoitusosuuksien maksamista voidaan 
aikaistaa; vuotuisten rahoitusosuuksien 
vahvistamisperusteet; toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan olosuhteet ja yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaan laitos voidaan 
vapauttaa kokonaan tai osittain etukäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista, ja 
toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
olosuhteet ja yksityiskohtaiset säännöt, 
joiden mukaan laitos voidaan vapauttaa 
kokonaan tai osittain jälkikäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista.

(66) Komissiolle olisi siirrettävä
kriisinratkaisuneuvoston ehdotuksen 
jälkeen valta antaa SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan rahastoon 
maksettavien rahoitusosuuksien laji ja 
seikat, joiden osalta niitä on maksettava, 
sekä rahoitusosuuksien määrän lasku- ja 
maksutapa; rekisteröinti-, kirjanpito- ja 
raportointisäännöt ja muut säännöt, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
ja ajallaan; määritetään 
rahoitusosuusjärjestelmä laitoksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan sen jälkeen, kun 
kriisinratkaisurahasto on saavuttanut 
tavoitetasonsa; rahoitusosuuksien ajallisen 
jaksottamisen perusteet; olosuhteet, joissa 
rahoitusosuuksien maksamista voidaan 
aikaistaa tai lykätä; vuotuisten 
rahoitusosuuksien määrän 
vahvistamisperusteet; toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan olosuhteet ja yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaan laitos voidaan 
vapauttaa kokonaan tai osittain etukäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista. 

Or. en

Tarkistus 217
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti Tarkistus

(66) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

(66) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
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vahvistetaan rahastoon maksettavien 
rahoitusosuuksien laji ja seikat, joiden 
osalta niitä on maksettava, sekä 
rahoitusosuuksien määrän lasku- ja 
maksutapa; rekisteröinti-, kirjanpito- ja 
raportointisäännöt ja muut säännöt, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
ja ajallaan; määritetään 
rahoitusosuusjärjestelmä laitoksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan sen jälkeen, kun 
kriisinratkaisurahasto on saavuttanut 
tavoitetasonsa; rahoitusosuuksien ajallisen 
jaksottamisen perusteet; olosuhteet, joissa 
rahoitusosuuksien maksamista voidaan 
aikaistaa; vuotuisten rahoitusosuuksien 
vahvistamisperusteet; toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan olosuhteet ja yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaan laitos voidaan 
vapauttaa kokonaan tai osittain etukäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista, ja 
toimenpiteet, joilla vahvistetaan olosuhteet 
ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan 
laitos voidaan vapauttaa kokonaan tai 
osittain jälkikäteen suoritettavista 
rahoitusosuuksista.

vahvistetaan rahastoon maksettavien 
rahoitusosuuksien laji ja seikat, joiden 
osalta niitä on maksettava, sekä 
rahoitusosuuksien määrän lasku- ja 
maksutapa; rekisteröinti-, kirjanpito- ja 
raportointisäännöt ja muut säännöt, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
ja ajallaan; määritetään 
rahoitusosuusjärjestelmä laitoksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan sen jälkeen, kun 
kriisinratkaisurahasto on saavuttanut 
tavoitetasonsa; rahoitusosuuksien ajallisen 
jaksottamisen perusteet; olosuhteet, joissa 
rahoitusosuuksien maksamista voidaan 
aikaistaa; vuotuisten rahoitusosuuksien 
vahvistamisperusteet tämän asetuksen 
asettamissa rajoissa; toimenpiteet, joilla 
vahvistetaan olosuhteet ja yksityiskohtaiset 
säännöt, joiden mukaan laitos voidaan 
vapauttaa kokonaan tai osittain etukäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista, ja 
toimenpiteet, joilla vahvistetaan olosuhteet 
ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan 
laitos voidaan vapauttaa kokonaan tai 
osittain jälkikäteen suoritettavista 
rahoitusosuuksista.

Or. en

Tarkistus 218
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 66 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(66 a) Komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
[elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin] vaatimusten ja 
kaikkien kyseisen direktiivin perusteella 
hyväksyttyjen delegoitujen säädösten 
mukaisesti, jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset niiden tämän 
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asetuksen mukaisten tehtävien 
suorittamisessa. Komissiota ja 
kriisinratkaisuneuvostoa olisi sidottava 
myös EPV:n hyväksymät ohjeet ja 
suositukset suhteessa [elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettuun 
direktiiviin] ja tarvittaessa kaikki EPV:n 
tekemät päätökset asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 19 artiklan 3 kohdan mukaisen 
oikeudellisesti sitovan sovittelun aikana.

Or. en

Tarkistus 219
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Kriisinratkaisuneuvoston työn 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten, sen 
henkilöstön ja kriisinratkaisutehtäviä 
hoitavan, osallistuvien jäsenvaltioiden 
kanssa vaihdetun tai niiden lähettämän 
henkilöstön olisi noudatettava vahvistettuja 
salassapitovaatimuksia myös tehtäviensä 
päättymisen jälkeen. Jotta 
kriisinratkaisuneuvosto voisi hoitaa sille 
annetut tehtävät, sille olisi annettava lupa 
vaihtaa tietyin edellytyksin tietoja 
kansallisten tai unionin viranomaisten ja 
elinten kanssa.

(67) Kriisinratkaisuneuvoston työn 
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten, sen 
henkilöstön ja kriisinratkaisutehtäviä 
hoitavan, osallistuvien jäsenvaltioiden 
kanssa vaihdetun tai niiden lähettämän 
henkilöstön olisi noudatettava vahvistettuja 
salassapitovaatimuksia myös tehtäviensä 
päättymisen jälkeen. Näitä vaatimuksia 
olisi sovellettava myös 
kriisinratkaisuneuvoston valtuuttamiin 
muihin henkilöihin ja jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
valtuuttamiin tai nimeämiin henkilöihin, 
kun ne suorittavat tarkastuksia paikan 
päällä, ja tarkkailijoihin, jotka kutsutaan 
kriisinratkaisuneuvoston täysistuntoon ja 
johdon istuntoihin. Jotta 
kriisinratkaisuneuvosto voisi hoitaa sille 
annetut tehtävät, sille olisi annettava lupa 
vaihtaa tietyin edellytyksin tietoja 
kansallisten tai unionin viranomaisten ja 
elinten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 220
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(68 a) Siltä osin kuin tämän asetuksen 
mukaisiin päätöksiin sovelletaan EPV:n 
oikeudellisesti sitovaa sovittelua asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 19 artiklan 
perusteella, tällaiset päätökset sitovat 
kaikkia osapuolia.

Or. en

Perustelu

Jos oletetaan, että komissio osallistuu yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin, on epäselvää,
voiko EPV virastona määrätä komissiolle, joka on perussopimuksen nojalle perustettu 
toimielin, sitovan sovittelupäätöksen. Siltä osin, että tämän asetuksen mukaisiin päätöksiin 
sovelletaan EPV:n sitovaa oikeudellista sovittelua − jonka laajuus ratkaistaan elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin yhteydessä − olisi tehtävä selväksi, että tällaiset 
päätökset sitovat osallistumattomien jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisten lisäksi 
komissiota.

Tarkistus 221
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Kunnes kriisinratkaisuneuvosto on 
täysin toimintakykyinen, komission olisi 
vastattava sen alkuvaiheen toiminnasta, 
muun muassa hallintokulujen kattamiseen 
tarvittavien rahoitusosuuksien keräämisestä 
ja väliaikaisesti tehtäviään hoitavan 
pääjohtajan nimeämisestä antamaan luvan 
kaikkiin tarvittaviin maksuihin 
kriisinratkaisuneuvoston puolesta.

(69) Kunnes kriisinratkaisuneuvosto on 
täysin toimintakykyinen, komission olisi 
vastattava sen alkuvaiheen toiminnasta, 
muun muassa hallintokulujen kattamiseen 
tarvittavien ensimmäisten
rahoitusosuuksien keräämisestä ja 
väliaikaisesti tehtäviään hoitavan 
pääjohtajan nimeämisestä antamaan luvan 
kaikkiin tarvittaviin maksuihin 



AM\1006888FI.doc 103/192 PE521.747v01-00

FI

kriisinratkaisuneuvoston puolesta.

Or. en

Tarkistus 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Kunnes kriisinratkaisuneuvosto on 
täysin toimintakykyinen, komission olisi 
vastattava sen alkuvaiheen toiminnasta, 
muun muassa hallintokulujen kattamiseen 
tarvittavien rahoitusosuuksien keräämisestä 
ja väliaikaisesti tehtäviään hoitavan
pääjohtajan nimeämisestä antamaan luvan 
kaikkiin tarvittaviin maksuihin 
kriisinratkaisuneuvoston puolesta.

(69) Kunnes kriisinratkaisuneuvosto on 
täysin toimintakykyinen, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten olisi 
vastattava sen alkuvaiheen toiminnasta, 
muun muassa hallintokulujen kattamiseen 
tarvittavien rahoitusosuuksien keräämisestä 
ja väliaikaisesti tehtäviään hoitavan 
pääjohtajan nimeämisestä antamaan luvan 
kaikkiin tarvittaviin maksuihin 
kriisinratkaisuneuvoston puolesta.

Or. en

Tarkistus 223
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti Tarkistus

(70) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
omistusoikeus, oikeus henkilötietojen 
suojaan, elinkeinovapaus sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen, ja se on 
pantava täytäntöön mainittujen oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti.

(70) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
omistusoikeus, oikeus henkilötietojen 
suojaan, elinkeinovapaus, työntekijöiden 
oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi 
yrityksessä sekä oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen, ja se on pantava 
täytäntöön mainittujen oikeuksien ja 
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periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 224
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(71 a) Jotta katkaistaan valtioiden ja 
pankkien välinen kytkös ja varmistetaan 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
tehokkuus ja luotettavuus, erityisesti niin 
kauan kuin yhteisen 
kriisinratkaisurahaston rahoitus ei ole 
täysin kattava, on tärkeää, että yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin 
voimaantulopäivästä lähtien otetaan 
käyttöön eurooppalainen julkinen 
lainajärjestely. Yhteisen 
kriisinratkaisurahaston olisi korvattava 
kaikki tästä lainajärjestelystä myönnetyt 
lainat sovitussa aikataulussa.

Or. en

Tarkistus 225
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(71 a) Jotta katkaistaan valtioiden 
lainojen ja pankkien välinen kytkös ja 
varmistetaan yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin tehokkuus ja 
luotettavuus, erityisesti niin kauan kuin 
yhteinen kriisinratkaisurahasto ei ole 
saanut täysimääräistä rahoitusta, on 
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tärkeää, että osallistuva jäsenvaltioita 
varten otetaan käyttöön yhteinen yhteisön 
lainajärjestely (finanssipoliittinen 
varautumiskeino). Yhteisen 
kriisinratkaisurahaston olisi korvattava 
kaikki tästä lainajärjestelystä myönnetyt 
lainat sovitussa aikataulussa.

Or. en

Tarkistus 226
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa komissio yhdessä 
kriisinratkaisuneuvoston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa tällä 
asetuksella käyttöön otetun yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. 
Yhteistä kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’.

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa 
kriisinratkaisuneuvosto yhdessä
osallistuvien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa ja 
komission kanssa valtiontukisäännösten 
yhteydessä tällä asetuksella käyttöön 
otetun yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
puitteissa. Yhteistä 
kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’.

Or. en

Tarkistus 227
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa komissio yhdessä 
kriisinratkaisuneuvoston ja osallistuvien 

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa 
kriisinratkaisuneuvosto yhdessä
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jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa tällä 
asetuksella käyttöön otetun yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. 
Yhteistä kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’.

komission ja osallistuvien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa tällä 
asetuksella käyttöön otetun yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. 
Yhteistä kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’.

Or. en

Tarkistus 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa komissio yhdessä 
kriisinratkaisuneuvoston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa tällä 
asetuksella käyttöön otetun yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. 
Yhteistä kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, 
jäljempänä ’kriisinratkaisurahasto’.

Näitä yhdenmukaisia sääntöjä ja 
menettelyä soveltaa komissio yhdessä 
kriisinratkaisuneuvoston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa tällä 
asetuksella käyttöön otetun yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa. 
Yhteistä kriisinratkaisumekanismia tuetaan 
kansallisten pankkien 
kriisinratkaisurahastojen verkostosta, jota 
koordinoidaan keskitetysti, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’.

Or. en

Tarkistus 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
yhteisöihin:

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin:



AM\1006888FI.doc 107/192 PE521.747v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 230
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset, kun ne 
kuuluvat sellaisen suoran valvonnan 
piiriin, jota EKP harjoittaa luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o [ 
] 4 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 231
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
…/2013 6 artiklassa tarkoitetut 
merkittävät luottolaitokset;

Or. en
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Tarkistus 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) yhteisöt, joiden valvonnasta EKP:llä on 
suora vastuu yhteistä valvontamekanismia 
koskevan asetuksen 6 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 233
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset, joiden 
valvonnasta yhteisellä 
valvontamekanismilla on suora vastuu 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [ ] 6 artiklan 
4 kohdan mukaisesti;
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) Euroopan keskuspankin luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[ ] 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
suoraan valvotut luottolaitokset;

Or. en

Tarkistus 235
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset;

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneet luottolaitokset, 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen;

Or. en

Tarkistus 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) johonkin osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet emoyritykset, mukaan 
luettuina rahoitusalan holdingyhtiöt ja 
rahoitusalan sekaholdingyhtiöt, kun ne 
kuuluvat sellaisen konsolidoidun 
valvonnan piiriin, jota EKP harjoittaa 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa koskevien 
erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [ ] 4 artiklan 
1 kohdan i alakohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

jollei niitä luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
(YVM) annetun asetuksen 6 artiklan 
4 kohdan mukaisesti luokitella vähemmän 
tärkeiksi. 

Or. de

Tarkistus 238
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\1006888FI.doc 111/192 PE521.747v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Mikään tämän asetuksen mukainen 
toimenpide tai politiikka ei saa suorasti tai 
epäsuorasti syrjiä mitään jäsenvaltiota tai 
jäsenvaltioiden ryhmää missä hyvänsä 
valuutassa tarjottavien pankki- tai 
rahoituspalvelujen tarjoamispaikkana.

Or. en

Tarkistus 239
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kehityspankit ovat tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolella.

Or. de

Tarkistus 240
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto voi 
omasta aloitteestaan osoittaa ohjeensa 
tämän asetuksen mukaisesti mille tahansa 
luottolaitokselle osallistuvassa 
jäsenvaltiossa, jos se katsoo, että sen 
kaatuminen voi aiheuttaa vakavan 
häiriön rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Or. en
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Tarkistus 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Yhteisen kriisinratkaisumekanismin 

puitteissa toteutettava yhteistyö
1. Komissio, kriisinratkaisuneuvosto ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat tehtävänsä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin ja tämän asetuksen 
säännöksien perusteella vahvistetun 
toimivaltansa mukaisesti.
2. Komissiota, kriisinratkaisuneuvostoa ja 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
koskee velvollisuus tehdä yhteistyötä 
vilpittömässä mielessä, 
tietojenvaihtovelvollisuus ja velvollisuus 
pyrkiä johdonmukaisiin 
kriisinratkaisukäytäntöihin.
3. Komissio suorittaa mekanismin 
toimintaa koskevan valvontatehtävänsä 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
valtuuksien ja menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
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1. Komissio, kriisinratkaisuneuvosto ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat tehtävänsä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin ja tämän asetuksen 
säännöksien perusteella vahvistetun 
toimivaltansa mukaisesti.
2. Komissiota, kriisinratkaisuneuvostoa ja 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
koskee velvollisuus tehdä yhteistyötä 
vilpittömässä mielessä, 
tietojenvaihtovelvollisuus ja velvollisuus 
pyrkiä johdonmukaisiin 
kriisinratkaisukäytäntöihin.
3. Komissio suorittaa mekanismin 
toimintaa koskevan valvontatehtävänsä 
tässä asetuksessa vahvistettujen 
valtuuksien ja menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 243
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin [ 
] 2 artiklassa sekä 26 päivänä kesäkuuta 
2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2013/36/EU 3 
artiklassa vahvistettuja määritelmiä. 
Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin [ ] 
2 artiklassa sekä 26 päivänä kesäkuuta 
2013 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2013/36/EU 3 
artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 
4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja 
määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa 
tarkoitetaan

Or. en

Perustelu

Tässä asetuksessa säädetään, että elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin, 
vakavaraisuusvaatimuspaketin ja CRR-paketin määritelmiä käytetään tässä artiklassa 
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annettujen täydentävien määritelmien ohella. Tämän artiklan määritelmien toistaminen on 
tästä syystä tämän kohdan osalta tarpeetonta.

Tarkistus 244
Corien Wortmann-Kool

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’EKP:llä’ neuvoston asetuksella (EU) 
N:o [ ] perustettua Euroopan 
keskuspankin valvontaelintä;

Or. en

Tarkistus 245
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’kansallisella 
kriisinratkaisuviranomaisella’ jäsenvaltion 
direktiivin [ ] 3 artiklan mukaisesti 
nimeämää viranomaista;

2) ’kansallisella 
kriisinratkaisuviranomaisella’ osallistuvan 
jäsenvaltion direktiivin [ ] 3 artiklan 
mukaisesti nimeämää viranomaista;

Or. en

Perustelu

Kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen määritelmän olisi rajoituttava osallistuvan 
jäsenvaltion nimittämään viranomaiseen. Tämä olisi myös johdonmukaista yhteistä 
valvontamekanismia koskevassa asetuksessa sovelletun lähestymistavan kanssa.

Tarkistus 246
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a) ’kriisinratkaisuneuvostolla’ yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin 
kriisinratkaisuneuvostoa, siten kuin se 
määritellään tämän asetuksen 38 ja 
39 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 247
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’konsernitason 
kriisinratkaisuviranomaisella’ sen 
osallistuvan jäsenvaltion kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista, johon laitos 
tai konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva emoyritys on sijoittautunut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 248
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’luottolaitoksella’ asetuksen (EU) N:o 
575/201320 4 artiklan 1 kohdan 1 
alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

Poistetaan.

__________________
20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 
päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja 
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sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, EUVL 
L 176, 27.6.2013, s. 1.

Or. en

Tarkistus 249
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 
2 alakohdassa määriteltyä 
sijoituspalveluyritystä, johon sovelletaan 
kyseisen asetuksen 9 artiklassa 
vahvistettua 
perustamispääomavaatimusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9) ’rahoituslaitoksella’ asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 
26 alakohdassa määriteltyä 
rahoituslaitosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’emoyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 
alakohdassa määriteltyä emoyritystä, 
mukaan luettuna laitos, rahoitusalan 
holdingyhtiö tai rahoitusalan 
sekaholdingyhtiö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 252
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11) ’kriisinratkaisun kohteena olevalla 
laitoksella’ 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä, jonka osalta kriisinratkaisutoimi 
toteutetaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’laitoksella’ luottolaitosta tai 
sijoituspalveluyritystä, joka kuuluu 2 
artiklan c alakohdan mukaisesti 
konsolidoidun valvonnan piiriin;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 254
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’konsernilla’ emoyritystä ja sen 
tytäryrityksiä, jotka ovat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 255
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’tytäryrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 
575/2013 4 artiklan 1 kohdan 16 
alakohdassa määriteltyä tytäryritystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 256
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’liiketoiminnan myynnillä’ 
kriisinratkaisun edellytykset täyttävän 
laitoksen omistusinstrumenttien tai 
varojen, oikeuksien tai velkojen siirtoa 
ostajalle, joka ei ole 
omaisuudenhoitoyhtiö;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 257
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ’omaisuudenhoitoyhtiön käytöllä’ 
kriisinratkaisuedellytykset täyttävän 
laitoksen varojen, oikeuksien tai velkojen 
siirtoa omaisuudenhoitoyhtiölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 258
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’varojen erottelulla’ 
kriisinratkaisuedellytykset täyttävän 
laitoksen varojen ja oikeuksien siirtoa 
erillisille varainhoitoyhtiölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 259
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Komission teksti Tarkistus

18) ’velkakirjojen arvon alaskirjauksella’ 
alaskirjaus- ja muuntamisvaltuuksien 

Poistetaan.
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käyttöä kriisinratkaisuedellytykset 
täyttävän laitoksen velkoihin;

Or. en

Tarkistus 260
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) Komission, kriisinratkaisuneuvoston 
sekä muiden kuin osallistuvien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
yhteisymmärryspöytäkirja, jossa kuvataan 
yleisesti, miten ne tekevät yhteistyötä 
keskenään suorittaessaan [elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annetun 
direktiivin] mukaisia tehtäviään. 
Yhteisymmärryspöytäkirja selkeyttää 
muun muassa niihin komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksiin 
liittyvää kuulemista, joilla on vaikutuksia 
osallistumattomaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneisiin tytäryrityksiin ja 
sivuliikkeisiin, joiden emoyritys on 
sijoittautunut osallistuvaan jäsenvaltioon. 
Yhteisymmärryspöytäkirjaa on 
tarkistettava säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 261
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 a) ’kriittisellä koolla’ sellaisen 
2 artiklassa tarkoitetun yhteisön kokoa tai 
kytköstä, joka on saavuttanut tason, 
minkä vuoksi siihen ei ole mahdollista 
kohdistaa kriisiajankohdalla hallittuja 
kriisinratkaisutoimia, koska kaikenlaiset 
kriisinratkaisutoimet tai järjestelmällinen 
maksukyvyttömyysmenettely johtaisi 
merkittäviin taloudellisiin häiriöihin ja 
sen vuoksi julkiset pelastamistoimet ja 
tappioiden sosialisointi olisi 
väistämätöntä.

Or. en

Tarkistus 262
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena
konsernitason kansallisena
kriisinratkaisuviranomaisena.

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen 
koordinaattorina tai, jos on kyse rajojen 
yli toimivan konsernin kriisinratkaisusta, 
asianomaisina konsernitason kansallisina
kriisinratkaisuviranomaisina.

Or. en

Tarkistus 263
Sharon Bowles



PE521.747v01-00 122/192 AM\1006888FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

1. Jos kriisinratkaisuneuvosto tämän 
asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai käyttää 
valtuuksia, jotka annetaan direktiivillä [ ] 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen käyttöön, 
kriisinratkaisuneuvostoa pidetään tätä 
asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en

Tarkistus 264
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

1. Jos kriisinratkaisuneuvosto tämän 
asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai käyttää 
valtuuksia, jotka annetaan direktiivillä [ ] 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen käyttöön, 
kriisinratkaisuneuvostoa pidetään tätä 
asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en
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Tarkistus 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 artiklaa, jos komissio tai 
kriisinratkaisuneuvosto tämän asetuksen 
nojalla hoitaa tehtäviä tai käyttää 
valtuuksia, jotka annetaan direktiivillä [ ] 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen käyttöön, 
kriisinratkaisuneuvostoa pidetään tätä 
asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en

Tarkistus 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
2 artiklaa, jos komissio tai 
kriisinratkaisuneuvosto tämän asetuksen 
nojalla hoitaa tehtäviä tai käyttää 
valtuuksia, jotka annetaan direktiivillä [ ] 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen käyttöön, 
kriisinratkaisuneuvostoa pidetään tätä 
asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
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kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en

Tarkistus 267
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komission luvalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 268
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komission luvalla.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimii sille tässä 
asetuksessa annetuin valtuuksin.

Or. de

Tarkistus 269
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komission luvalla.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimii pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
perusteella ja sen mukaisesti. 
Osallistumattomia jäsenvaltioita tai niissä 
olevia yhteisöjä ei syrjitä ja niiden tilanne 
ei ole tämän asetuksen perusteella 
toteutettujen toimien vuoksi huonompi 
kuin jos niihin olisi vaikutettu 
kokonaisuudessaan pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 270
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komission luvalla.

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komissiota kuullen.

Or. en

Tarkistus 271
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
komission luvalla.

2. Toimiessaan kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 
kriisinratkaisuneuvosto toimii tarvittaessa 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten
luvalla.
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Or. en

Tarkistus 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei tämän asetuksen säännöksistä 
muuta johdu, osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on toimittava direktiivillä [ ] 
yhdenmukaistettujen kansallisen 
säännösten perusteella ja mukaisesti.

3. Jollei 2 artiklassa tarkoitetuista tämän 
asetuksen säännöksistä muuta johdu, 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on toimittava 
direktiivillä [ ] yhdenmukaistettujen 
kansallisen säännösten perusteella ja 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jollei tämän asetuksen säännöksistä 
muuta johdu, osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on toimittava direktiivillä [ ] 
yhdenmukaistettujen kansallisen 
säännösten perusteella ja mukaisesti.

3. Jollei 2 artiklassa tarkoitetuista tämän 
asetuksen säännöksistä muuta johdu, 
osallistuvan jäsenvaltion kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on toimittava 
direktiivillä [ ] yhdenmukaistettujen 
kansallisen säännösten perusteella ja 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle toteutetuista 
toimenpiteistä tai toimenpiteistä, joita se 
aikoo toteuttaa tämän artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle toteutetuista 
toimenpiteistä tai toimenpiteistä, joita se 
aikoo toteuttaa tämän artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 276
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Johdonmukaisuus [elvytys- ja 

kriisinratkaisukehyksestä annetun 
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direktiivin] kanssa
Jollei tämän asetuksen säännöksistä 
muuta johdu, komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston on tämän 
asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan
a) toimittava [elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annetun 
direktiivin] ja kaikkien kyseisen 
direktiivin perusteella hyväksyttyjen 
delegoitujen säädösten vaatimusten 
mukaisesti;
b) toimittava yhdenmukaisesti EPV:n 
kaikkien päätösten kanssa asetuksen (EU) 
1093/2010 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti [elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annetun 
direktiivin] asianmukaisten säännösten 
perusteella, kun komissio tai 
kriisinratkaisuneuvosto (tapauksesta 
riippuen) on sovittelun osapuoli; ja
c) noudatettava kaikkia EPV:n asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 15 artiklan ja 
[elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä 
annetun direktiivin] asiaa koskevien 
säännösten perusteella hyväksymiä 
ohjeita ja suosituksia.

Or. en

Tarkistus 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan perusteella.

1. Kriisinratkaisuneuvoston tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimissa, 
ehdotuksissa tai politiikassa ei saa syrjiä 2 
artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä, tallettajia, 
sijoittajia tai muita unioniin sijoittautuneita 
velkojia niiden kansallisuuden tai 
toimipaikan perusteella.
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Or. en

Tarkistus 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan perusteella.

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä luottolaitoksia, tallettajia, 
sijoittajia tai muita unioniin sijoittautuneita 
velkojia niiden kansallisuuden tai 
toimipaikan perusteella.

Or. en

Perustelu

Kun kyseessä on yleisiä periaatteita koskeva artikla, olisi pidettävä mielessä, että komissio on 
vastuussa myös sisämarkkinoista. Tästä syystä syrjimättömyyttä koskevaa periaatetta olisi 
sovellettava riippumatta luottolaitoksen sijoittautumispaikasta ja siitä, sijaitseeko se 
osallistuvassa tai osallistumattomassa jäsenvaltiossa. Tällä selvennyksellä luottolaitosten 
kohtelu saatetaan tallettajien, sijoittajien ja muiden velkojien kohtelun mukaiseksi.

Tarkistus 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan perusteella.

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
tai osallistumattomissa jäsenvaltioissa 
perustettuja yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia 
tai muita unioniin sijoittautuneita velkojia 
niiden kansallisuuden tai toimipaikan 
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perusteella.

Or. en

Tarkistus 280
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan perusteella.

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission, 
neuvoston tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimissa, 
ehdotuksissa tai politiikassa ei saa syrjiä 2 
artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä, tallettajia, 
sijoittajia tai muita unioniin sijoittautuneita 
velkojia niiden kansallisuuden tai 
toimipaikan perusteella.

Or. en

Tarkistus 281
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan perusteella.

1. Kriisinratkaisuneuvoston, komission tai 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
toimissa, ehdotuksissa tai politiikassa ei 
saa syrjiä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä, tallettajia, sijoittajia tai muita 
unioniin sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden, valuutan tai toimipaikan 
perusteella.

Or. en
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Tarkistus 282
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvostoon 
sovelletaan seuraavia yleisiä periaatteita. 
Kriisinratkaisuneuvosto
a) toimii riippumattomasti;
b) säilyttää valvontavaltuuksien ja 
kriisinratkaisun välillä selkeän eron;
c) sillä on pankkien 
uudelleenjärjestelyihin ja 
maksukyvyttömyyteen liittyvä tarvittava 
asiantuntemus;
d) voi olla tekemisissä suurten 
pankkiryhmien kanssa;
e) voi toimia nopeasti ja riippumattomasti;
f) varmistaa, että otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallinen rahoitusvakaus, 
Euroopan unionin ja sisämarkkinoiden 
rahoitusvakaus; ja 
g) on vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 283
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvoston, komission 
tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen kaikki 
toimenpiteet, ehdotukset tai politiikat 
yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
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on toteutettava siten, että edistetään 
rahoitusjärjestelmän vakautta EU:ssa ja 
kussakin osallistuvassa EU:n 
jäsenvaltiossa, sisämarkkinoiden 
yhtenäisyyden ja eheyden täysimääräisesti 
huomioon ottaen ja niistä huolehtien, 
jotta vältetään se, että osallistuville 
jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset 
kohoaisivat suhteettomasti, joka johtaisi 
siihen, että ne olisivat suuremmat kuin jos 
laitoksen kriisinratkaisu olisi toteutettu 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tekstiin pitäisi sisältyä yleinen periaate siitä, että ”mikään valtio ei ole huonommassa 
asemassa” ja yleinen syrjimättömyyslauseke (jonka nojalla suojellaan kaikkia jäsenvaltioita), 
kuten yhteistä valvontamekanismia koskevan asetuksen 1 artiklassa.

Tarkistus 284
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon tai 
osallistumattomaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä 
kriisinratkaisuneuvosto ottaa 
asianmukaisesti huomioon kaikki seuraavat 
tekijät:

Or. en
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Tarkistus 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä 
kriisinratkaisuneuvosto ottaa 
asianmukaisesti huomioon kaikki seuraavat 
tekijät:

Or. en

Tarkistus 286
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio 
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon tai 
osallistumattomaan jäsenvaltioon
sijoittautuneita konserneja koskevia 
päätöksiä kriisinratkaisuneuvosto ja
komissio ottavat asianmukaisesti 
huomioon kaikki seuraavat tekijät:

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa olisi viitattava myös kriisinratkaisuneuvostoon, ja sitä olisi sovellettava myös 
tapauksissa, joissa päätökset tai toimet vaikuttavat useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon, 
mukaan lukien osallistumattomat jäsenvaltiot. Olisi pidettävä mielessä, että yhteisen 
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kriisinratkaisumekanismin puitteissa toteutettavilla kriisinratkaisutoimenpiteillä voi olla laaja 
vaikutus pankkijärjestelmiin ja rahoitusmarkkinoihin kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 287
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio 
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen jäsenvaltioon, ja erityisesti 
tehdessään vähintään kahteen jäsenvaltioon 
sijoittautuneita konserneja koskevia 
päätöksiä komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto ottavat
asianmukaisesti huomioon kaikki seuraavat 
tekijät:

Or. en

Tarkistus 288
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio 
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto ottavat
asianmukaisesti huomioon kaikki seuraavat 
tekijät:

Or. en
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Tarkistus 289
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden osallistuvien jäsenvaltioiden edut, 
joissa konserni toimii, ja erityisesti 
vaikutukset, joita mahdollisella päätöksellä 
tai toimella tai toimimatta jättämisellä on 
jonkin kyseisen jäsenvaltion 
rahoitusvakauteen, talouteen, 
talletussuojajärjestelmään tai sijoittajien 
korvausjärjestelmään;

a) niiden jäsenvaltioiden edut, joissa 
konserni toimii, ja erityisesti vaikutukset, 
joita mahdollisella päätöksellä tai toimella 
tai toimimatta jättämisellä on jonkin 
kyseisen jäsenvaltion rahoitusvakauteen, 
talouteen, talletussuojajärjestelmään tai 
sijoittajien korvausjärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 290
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden osallistuvien jäsenvaltioiden edut, 
joissa konserni toimii, ja erityisesti 
vaikutukset, joita mahdollisella päätöksellä 
tai toimella tai toimimatta jättämisellä on 
jonkin kyseisen jäsenvaltion 
rahoitusvakauteen, talouteen, 
talletussuojajärjestelmään tai sijoittajien 
korvausjärjestelmään;

a) niiden jäsenvaltioiden edut, joissa 
konserni toimii, ja erityisesti vaikutukset, 
joita mahdollisella päätöksellä tai toimella 
tai toimimatta jättämisellä on jonkin 
kyseisen jäsenvaltion rahoitusvakauteen, 
talouteen, talletussuojajärjestelmään tai 
sijoittajien korvausjärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 291
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) niiden osallistuvien jäsenvaltioiden edut, 
joissa konserni toimii, ja erityisesti 
vaikutukset, joita mahdollisella päätöksellä 
tai toimella tai toimimatta jättämisellä on 
jonkin kyseisen jäsenvaltion 
rahoitusvakauteen, talouteen, 
talletussuojajärjestelmään tai sijoittajien 
korvausjärjestelmään;

a) niiden osallistuvien jäsenvaltioiden edut, 
joissa konserni toimii, ja erityisesti 
vaikutukset, joita mahdollisella päätöksellä 
tai toimella tai toimimatta jättämisellä on 
jonkin kyseisen jäsenvaltion 
rahoitusvakauteen, talouteen, mukaan 
lukien työllisyys, talletussuojajärjestelmään 
tai sijoittajien korvausjärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 292
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tavoite tasapainottaa osallisina olevien 
jäsenvaltioiden edut ja välttää osallistuvan
jäsenvaltion etujen epäoikeudenmukainen 
rajoittaminen tai epäoikeudenmukainen 
suojeleminen;

b) tavoite tasapainottaa osallisina olevien 
jäsenvaltioiden edut ja välttää jäsenvaltion 
etujen epäoikeudenmukainen rajoittaminen 
tai epäoikeudenmukainen suojeleminen tai 
osallistumattoman jäsenvaltion etujen 
epäoikeudenmukainen rajoittaminen;

Or. en

Tarkistus 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarve välttää haitallisten vaikutusten 
kohdistuminen sen konsernin muihin osiin, 
johon kriisinratkaisun kohteena oleva 2 
artiklassa tarkoitettu yhteisö kuuluu;

c) tarve välttää haitallisten vaikutusten 
kohdistuminen sen konsernin muihin osiin, 
johon kriisinratkaisun kohteena oleva 
luottolaitos kuuluu;
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Or. en

Perustelu

Asia ja perustelu on sama kuin 6 artiklan 1 kohdassa; huomautus siitä, että tämän pitäisi olla 
oikean numeroinnin perusteella d alakohta.

Tarkistus 294
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) koko konsernin edut kunnioittaen 
täysin sen liiketoimintamallia;

Or. en

Tarkistus 295
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarve välttää kyseisten 2 artiklassa 
tarkoitettujen yhteisöjen velkojille 
aiheutuvien kustannusten kohtuuton nousu, 
joka johtaisi siihen, että niiden 
kustannukset olisivat suuremmat kuin jos 
yhteisöjen kriisinratkaisu olisi toteutettu 
tavanomaisella 
maksukyvyttömyysmenettelyllä;

d) tarve välttää velkojille aiheutuvien 
kustannusten kohtuuton nousu, joka 
johtaisi siihen, että niiden kustannukset 
olisivat suuremmat kuin jos yhteisöjen 
kriisinratkaisu olisi toteutettu 
tavanomaisella 
maksukyvyttömyysmenettelyllä;

Or. en

Tarkistus 296
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun käytetään kriisinratkaisuvaltuuksia 
direktiivin [elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä annettu 
direktiivi] säännöksien mukaisesti, on 
varmistettava, että kaikista tappioista, 
kustannuksista tai muista menoista 
vastaavat ensisijaisesti kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen 
osakkeenomistajat ja velkojat ennen kuin 
rahastoa käytetään 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon tueksi.

Or. en

Tarkistus 297
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 16 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut 
päätökset, jotka tehdään SEUT-
sopimuksen 107 artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sisämarkkinoiden edut 
kokonaisuudessaan;
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Or. en

Perustelu

Samanlainen selvennys kuin 6 artiklan 1 kohtaan, jotta vahvistetaan komission sitoutumista 
perustamissopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 299
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sen, onko osallistuvassa 
jäsenvaltiossa käytössä yhtenäisvaluutta 
ja onko eriytetty lähestymistapa tästä 
syystä tarpeen tietyissä tilanteissa;

Or. en

Tarkistus 300
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Kriisinratkaisuneuvosto ottaa 
tasapainoisesti huomioon 2 kohdassa 
mainitut tekijät ja 12 artiklassa mainitut 
kriisinratkaisutavoitteet kunkin tapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti, mutta 
aina siten, että se ei suosi, aseta etusijalle 
tai rajoita toimia jäsenvaltioiden, 
sijainnin tai valuutan perusteella.

Or. en

Tarkistus 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Kriisinratkaisuneuvosto ottaa 
tasapainoisesti huomioon 2 kohdassa 
mainitut tekijät ja 12 artiklassa mainitut 
kriisinratkaisutavoitteet kunkin tapauksen 
luonteen ja olosuhteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 302
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti 
huomioon 2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 
artiklassa mainitut kriisinratkaisutavoitteet 
kunkin tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
ottavat tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 303
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti 
huomioon 2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 
artiklassa mainitut kriisinratkaisutavoitteet 
kunkin tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto
ottavat tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 304
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti 
huomioon 2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 
artiklassa mainitut kriisinratkaisutavoitteet 
kunkin tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Kriisinratkaisuneuvosto ja komissio 
ottavat tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 305
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea, paitsi jos jäsenvaltio on 
hyväksynyt tämän tuen myöntämisen 
kansallisten talousarviomenettelyidensä 
mukaisesti. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
hyväksymispäätöstä koskevan menettelyn 
viiden päivän kuluessa siitä, kun 
kriisinratkaisuneuvosto tai komissio on 
pyytänyt hyväksyntää. Jos jäsenvaltio ei 
ole hyväksynyt tämän rahoitustuen 
myöntämistä, se antaa samassa 
määräajassa kustannusten minimointiin 
tähtäävän vaihtoehtoisen ehdotuksen 
yhteisön ja tarvittaessa konsernin 
kriisinratkaisusta. Jos 
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kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että 
vaihtoehtoinen ehdotus ei ole asetuksen 
mukainen, sovelletaan kansallista 
maksukyvyttömyyslainsäädäntöä.

Or. nl

Tarkistus 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään julkista rahoitustukea, jollei 
jäsenvaltio ole kansallisten 
talousarviomenettelyjensä mukaisesti 
hyväksynyt tuen myöntämistä. 
Jäsenvaltiolla on oltava käytössään 
menettely, joka johtaa 
hyväksymispäätökseen kahden päivän 
kuluessa siitä, kun 
kriisinratkaisuneuvosto tai komissio on 
pyytänyt hyväksyntää.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisesti vakaa teksti edellyttää, että lainsäädännössä kunnioitetaan jäsenvaltioiden 
talousarvion ja niiden talousarviomenettelyjen riippumattomuutta. Tarkistus tasapainottaa 
tätä oikeudellista ja demokraattista tarvetta edellyttämällä päätöksentekoa nopealla 
aikataululla.

Tarkistus 307
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
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päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea, jollei jäsenvaltio ole ennen 
julkisen eurooppalaisen 
varautumismekanismin perustamista 
hyväksynyt poikkeuksellisen julkisen 
rahoitustuen myöntämistä, kun 
käytettävissä ei ole ollut muuta 
edullisempaa vaihtoehtoa 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 308
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään julkisia varoja 
kriisinratkaisutoimen tukemista varten.
Neuvoston päätös sallia 
kriisinratkaisurahaston ottaa lainaa ei 
tule voimaan ennen kuin kaikki 
osallistuvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
pääsihteerille sovellettavien kansallisten 
menettelyjensä loppuun saattamisesta.

Or. en

Perustelu

Luottolaitosten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin (BRRD-direktiivi) 2 artiklan 26 kohdan 
määritelmällä 'poikkeuksellinen julkinen rahoitustuki' tarkoitetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea (lukuun 
ottamatta yksityisiä rahoitusjärjestelyjä tai talletusten vakuusjärjestelmiä), jota myönnetään 
laitoksen elinkelpoisuuden, likviditeetin tai vakavaraisuuden säilyttämiseksi tai 
palauttamiseksi ennalleen.

Tarkistus 309
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
yhdessä tai erikseen myöntämään julkista 
rahoitustukea tai vääristämään tappioiden 
jakautumista osallistuvien ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kesken.

Or. en

Tarkistus 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston päätöksissä ei 
saa vaatia jäsenvaltioita myöntämään 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 311
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikkien asianomaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate asetusta 
soveltaessaan. Suhteellisuusperiaate 
merkitsee erityisesti vaikutusta, joka 
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laitoksen kaatumisella voi olla johtuen 
sen liiketoiminnan luonteesta, 
osakekannan rakenteesta, oikeudellisesta 
muodosta, riskiprofiilista, koosta ja 
oikeudellisesta asemasta, sidoksista 
muihin laitoksiin tai yleensä 
finanssijärjestelmään, sen toimintojen 
alasta ja monimutkaisuudesta ja sen 
jäsenyydestä asetuksen (EU) N:o 
575/2013 113 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetussa laitosten 
suojajärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 312
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Perusoikeuskirjan 16 artiklassa 
tarkoitetun elinkeinovapauden 
kunnioittamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston harkintavalta on 
rajoitettava siihen, mikä on tarpeen, jotta 
laitoksen rakenne ja toiminnot voidaan 
yksinkertaistaa ainoastaan sen 
purkamismahdollisuuden parantamiseksi. 
Lisäksi kaikkien tässä tarkoituksessa 
määrättävien toimenpiteiden on oltava 
unionin lainsäädännön mukaisia. 
Toimenpiteet eivät saa olla suoraan 
eivätkä välillisesti kansallisuuden 
perusteella syrjiviä, ja niiden perusteena 
on oltava erittäin tärkeä yleinen etu 
rahoitusvakauden säilyttämiseksi. Jotta 
toimi olisi toteutettu yleisen edun vuoksi, 
kriisinratkaisuneuvoston on yleisen edun 
nimissä toimiessaan voitava saavuttaa 
kriisinratkaisutavoitteet kohtaamatta 
kriisinratkaisuvälineiden tai saamiensa 
valtuuksien käyttöä haittaavia esteitä. Ei 
myöskään pidä tehdä enempää kuin se, 
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mikä on tarpeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 313
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
tehty päätös tai kriisinratkaisutoimi 
edellyttää missä tahansa vaiheessa 
jäsenvaltiolta poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea, jäsenvaltion antama 
hyväksyntä on ennakkoedellytys kyseisen 
toimen soveltamiselle. Jos jäsenvaltio ei 
anna hyväksyntää, tapaukseen 
sovelletaan kansallisia 
maksukyvyttömyyslakeja.

Or. en

Tarkistus 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission, kriisinratkaisuneuvoston 
tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen tämän 
asetuksen mukaisessa toimessa, 
ehdotuksessa, päätöksessä tai politiikassa 
ei saa suoraan tai välillisesti syrjiä mitään 
pankki- tai rahoituspalveluiden 
tarjoamispaikkana toimivaa jäsenvaltiota 
tai jäsenvaltioiden ryhmää, tallettajia, 
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sijoittajia tai muita unioniin 
sijoittautuneita velkojia niiden 
kansallisuuden tai toimipaikan 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 315
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissiolle ja 
kriisinratkaisuneuvostolle tällä 
asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamiseksi komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto soveltavat 
kaikkea asiaankuuluvaa unionin 
lainsäädäntöä ja kun unionin 
lainsäädäntö koostuu direktiiveistä, 
kyseiset direktiivit täytäntöönpanevaa 
kansallista lainsäädäntöä.
Tätä varten komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät päätöksiä 
asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja 
erityisesti kaikki 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät 
säädökset ja muut kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät 
säädökset, SEUT-sopimuksen 290 ja 291 
artiklassa tarkoitetut säädökset mukaan 
luettuina, huomioon ottaen ja niitä 
noudattaen. Niiden on erityisesti 
noudatettava EPV:n laatimia ja 
komission asetuksen (EU) N:o 1093/2010 
10–15 artiklan mukaisesti hyväksymiä 
sitovia teknisiä sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardeja, mainitun 
asetuksen 16 artiklaa sekä kaikkia EPV:n 
sovellettavia päätöksiä asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Komission tehtävien hoitaminen

1. Komissio toimii tämän asetuksen 
16 artiklassa sille annettuja tehtäviä 
hoitaessaan riippumattomasti ja tiukasti 
tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
ja periaatteiden mukaisesti.
2. Komissio hoitaa sille tämän asetuksen 
16 artiklassa annetut tehtävät 
ennakkoluulottomasti ja sen muista 
tehtävistä erillään.
3. Komissiota tämän asetuksen 
16 artiklassa annettujen tehtävien 
hoitamisessa tukeva henkilöstö on 
organisatorisesti erillään komission 
muiden tehtävien hoitamiseen 
osallistuvasta henkilöstöstä ja sillä on eri 
raportointireitit.
4. Varmistaakseen komissiolle tämän 
asetuksen 16 artiklassa annettujen 
tehtävien hoitamisen erottamisen muista 
komission tehtävistä komissio varmistaa, 
että komission toiminta kollegiona on 
täysin eriytetty näistä ja muista sen 
tehtävistä. Tällaisen eriyttämisen tulisi 
sisältää tiukasti erilliset kokoukset ja 
esityslistat.
5. 1–4 kohdan soveltamiseksi komissio 
hyväksyy ja julkistaa tarvittavia sisäisiä 
sääntöjä, mukaan lukien 
salassapitovelvollisuutta ja tietojenvaihtoa 
koskevat säännöt.
6. Kriisinratkaisutoimintoja valvovalla 
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komission jäsenellä ei ole äänivaltaa 
komissiossa kollegiona kilpailupolitiikan 
täytäntöönpanoon ja valtiotukiin 
liittyvissä asioissa.

Or. en

Tarkistus 317
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä sekä konserneja 
varten.

1. Sen osallistuvan jäsenvaltion, jossa 2 
artiklassa tarkoitettu yhteisö tai konserni 
sijaitsee, kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen laatii 
kriisinratkaisusuunnitelman kyseistä 
yhteisöjä tai konsernia varten.
(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä.)

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisusuunnitelmiin sisällytettävien tietojen arkaluonteisuuden vuoksi asianomaisen 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen on laadittava kriisinratkaisusuunnitelmat. 
Kriisinratkaisuneuvosto ainoastaan vastaanottaa tämän asetuksen mukaisten tehtäviensä 
täyttämiseksi tarvittavat tiedot. Luottolaitoksen luottamuksellisia tai arkaluonteisia 
yritystietoja ei välitetä kriisinratkaisuneuvostolle.

Tarkistus 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii
kriisinratkaisusuunnitelmat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä sekä konserneja 

1. Kriisinratkaisuneuvosto tarkistaa 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
laatimat kansalliset 
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varten. kriisinratkaisusuunnitelmat BRRD-
direktiivin mukaisesti 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöjä sekä konserneja 
varten.

Or. en

Perustelu

Yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan ehdotuksen mukaisesti perustettavan 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävänä on laatia kriisinratkaisusuunnitelmia kaikille laitoksille, 
joita yhteinen kriisinratkaisumekanismi koskee. BRRD-direktiivissä edellytetään kuitenkin jo, 
että jokaisella laitoksella on olemassa asianmukaiset kriisinratkaisusuunnitelmat. Olisi 
vältettävä olemassa olevien suunnitelmien päällekkäisyyttä.

Tarkistus 319
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä sekä konserneja 
varten.

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteisöille,
jotka kuuluvat yhteisen 
valvontamekanismiasetuksen N:o [ ]
nojalla Euroopan keskuspankin suoran 
valvonnan piiriin, sekä kaikkia rajat 
ylittäviä yhteisöjä varten.

Or. en

Tarkistus 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä sekä konserneja 

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii yhdessä 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa kriisinratkaisusuunnitelmat 2 
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varten. artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä sekä 
konserneja varten.

Or. en

Tarkistus 321
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat 2 artiklassa 
tarkoitettuja yhteisöä sekä konserneja 
varten.

1. Kriisinratkaisuneuvosto laatii johdon 
istunnossaan kriisinratkaisusuunnitelmat 2 
artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä sekä 
konserneja varten.

Or. en

Tarkistus 322
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset laativat 
kriisinratkaisusuunnitelmat yksinomaan 
omassa jäsenvaltiossaan sijaitseville 
luottolaitoksille, jotka eivät ole rajat 
ylittäviä yhteisöjä.

Or. en

Tarkistus 323
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Kaikki kriisinratkaisusuunnitelmat 
toimitetaan kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunnossaan antamaa lopullista 
hyväksyntää varten.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisusuunnitelmien luottamuksellisuus on tarpeen varmistaa mahdollisimman 
tehokkaasti, minkä vuoksi olisi luotava sellainen mekanismi, jossa mukana olevien 
henkilöiden lukumäärä rajoitetaan olennaiseen.

Tarkistus 324
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
toimitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikki direktiivin [ ] 10 artiklan ja 12 
artiklan 1 kohdan mukaisesti saamansa 
tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan 
ja täytäntöönpanoon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän osaston 5 luvun 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 7 perustelu. Kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen on laadittava 
kriisinratkaisusuunnitelma kyseistä luottolaitosta varten.

Tarkistus 325
Olle Schmidt



AM\1006888FI.doc 153/192 PE521.747v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
toimitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikki direktiivin [ ] 10 artiklan ja 12 
artiklan 1 kohdan mukaisesti saamansa 
tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan ja 
täytäntöönpanoon, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän osaston 5 luvun 
soveltamista.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
toimitettava kriisinratkaisuneuvostolle 
kaikki tiedot, jotka tarvitaan konsernin
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan ja 
täytäntöönpanoon EKP:n suoran 
valvonnan alaisia laitoksia varten, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän 
osaston 5 luvun soveltamista. Muita 
2 artiklassa tarkoitettuja laitoksia varten 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
välittävät direktiivin [ ] 10 artiklan ja 
12 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut 
kriisinratkaisusuunnitelmat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän osaston 
5 luvun soveltamista.

Or. en

Tarkistus 326
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu 
yhteisö tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka on 
toteutettava, jos 2 artiklassa tarkoitettu 
yhteisö tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
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perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 327
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu 
yhteisö tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto tai kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat 
toteuttaa, jos 1 kohdassa ja 1 a kohdassa
tarkoitettu yhteisö täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
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esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 329
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto voi toteuttaa, jos 2 
artiklassa tarkoitettu yhteisö tai konserni 
täyttää kriisinratkaisun edellytykset. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa on otettava 
huomioon useita eri skenaarioita, mukaan 
luettuna se, että vaikeudet aiheuttanut 
tapahtuma voi olla epäsystemaattinen tai 
ilmetä laajemman rahoitusalan 
epävakauden tai koko järjestelmää 
koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea tai käytetään 
kriisinratkaisurahastoa.

Or. en
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Tarkistus 330
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisusuunnitelmassa on 
esitettävä kriisinratkaisutoimet, jotka 
komissio ja kriisinratkaisuneuvosto voivat 
toteuttaa, jos 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
tai konserni täyttää kriisinratkaisun 
edellytykset. Kriisinratkaisusuunnitelmassa 
on otettava huomioon useita eri 
skenaarioita, mukaan luettuna se, että 
vaikeudet aiheuttanut tapahtuma voi olla 
epäsystemaattinen tai ilmetä laajemman 
rahoitusalan epävakauden tai koko 
järjestelmää koskevien tapahtumien aikana. 
Kriisinratkaisusuunnitelmassa ei saa 
olettaa, että tämän asetuksen mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea. Jos tätä ei voida 
taata, koska yhteisö on saavuttanut tai 
saavuttaa todennäköisesti kriittisen koon, 
kriisinratkaisuneuvoston on 
varmistettava, että yhteisö sopeuttaa 
liiketoimintastrategiansa vastaavasti siten, 
että kaatumisen tai kriisin tapauksessa
hallittu kriisinratkaisu voidaan saavuttaa.

Or. en

Tarkistus 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kutakin yhteisöä koskevassa 
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kriisinratkaisusuunnitelmassa on oltava 
kaikki BRRD-direktiivin 2 luvussa 
määritellyt seikat.

Or. en

Tarkistus 332
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kutakin yhteisöä koskevassa 
kriisinratkaisusuunnitelmassa on oltava 
kaikki seuraavat osat:

5. Kutakin yhteisöä koskeva 
kriisinratkaisusuunnitelma laaditaan 
direktiivin [..../...BRRD] 11 artiklan 
mukaisesti ja siinä on kaikki kyseisessä 
artiklassa määritellyt osat.

Or. en

Tarkistus 333
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiivistelmä suunnitelman keskeisistä 
osista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 334
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) tiivistelmä laitoksessa edellisten sitä 
koskevien kriisinratkaisutietojen 
toimittamisen jälkeen tapahtuneista 
olennaisista muutoksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen osoittaminen, miten kriittiset 
toiminnot ja ydinliiketoiminta-alueet 
voidaan tarpeellisessa määrin erottaa 
oikeudellisesti ja taloudellisesti muista 
toiminnoista niiden jatkuvuuden 
varmistamiseksi laitoksen kaaduttua;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 336
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvio suunnitelman jokaisen 
olennaisen osan toteuttamiseen 
tarvittavasta ajasta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 337
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) yksityiskohtainen kuvaus 8 artiklan 
mukaisesti tehdystä 
purkamismahdollisuuden arvioinnista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 338
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kuvaus 8 artiklan 5 kohdan nojalla 
vaadittavista toimenpiteistä, joilla 
korjataan tai poistetaan 8 artiklan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella 
todetut purkamismahdollisuuden esteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 339
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus prosesseista, joilla määritetään 
laitoksen kriittisten toimintojen, 
ydinliiketoiminta-alueiden ja varojen arvo 
ja markkinoitavuus;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 340
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) yksityiskohtainen kuvaus järjestelyistä, 
joilla varmistetaan, että 8 artiklan nojalla 
vaaditut tiedot ovat ajan tasalla ja aina 
kriisinratkaisuviranomaisten 
käytettävissä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 341
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisuviranomaisen selvitys 
siitä, miten kriisinratkaisun vaihtoehdot 
voitaisiin rahoittaa olettamatta, että niihin 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 342
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriisinratkaisuviranomaisen selvitys siitä, 
miten kriisinratkaisun vaihtoehdot 

i) kriisinratkaisuviranomaisen selvitys siitä, 
miten kriisinratkaisun vaihtoehdot 
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voitaisiin rahoittaa olettamatta, että niihin 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea;

voitaisiin rahoittaa olettamatta, että niihin 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea tai käytetään 
kriisinratkaisurahastoa;

Or. en

Tarkistus 343
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) yksityiskohtainen kuvaus erilaisista 
kriisinratkaisustrategioista, joita voidaan 
soveltaa erilaisten mahdollisten 
skenaarioiden mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 344
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kuvaus kriittisistä keskinäisistä 
sidoksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 345
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – l alakohta
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Komission teksti Tarkistus

l) analyysi suunnitelman vaikutuksista 
konsernin muihin laitoksiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 346
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) kuvaus vaihtoehdoista, joilla maksu-
ja selvityspalvelujen ja muiden 
infrastruktuurien käyttömahdollisuus 
voidaan säilyttää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 347
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) tiedotusvälineille ja yleisölle 
suunnattua viestintää koskeva 
suunnitelma;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 348
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – o alakohta
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Komission teksti Tarkistus

o) 10 artiklan mukainen omia varoja ja 
hyväksyttäviä velkoja koskeva 
vähimmäisvaatimus ja tarvittaessa 
määräaika kyseisen tason 
saavuttamiselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) tarvittaessa 10 artiklan mukainen omia 
varoja ja sopimusperusteisen 
alaskirjauksen instrumentteja koskeva 
vähimmäisvaatimus ja tarvittaessa 
määräaika kyseisen tason 
saavuttamiselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) kuvaus toiminnoista ja järjestelmistä, 
jotka ovat olennaisia laitoksen 
operatiivisten prosessien jatkuvan 
ylläpidon kannalta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 351
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) kuvaus suunnitelman täytäntöönpanon 
vaikutuksista henkilöstöön, mukaan 
luettuna arvio tähän liittyvistä 
kustannuksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 352
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) kuvaus menettelyistä, joiden 
mukaisesti työntekijöille ja heidän 
edustajilleen tiedotetaan ja heitä kuullaan 
suunnitelmaa toteutettaessa;

Or. en

Tarkistus 353
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Konsernien 
kriisinratkaisusuunnitelmissa on oltava 
suunnitelma koko konsernin 
kriisinratkaisua varten, ja siinä on 
yksilöitävä toimenpiteet konserniin 
kuuluvien emoyritysten ja tytäryritysten 

6. Konsernien 
kriisinratkaisusuunnitelmissa on oltava 
suunnitelma koko konsernin 
kriisinratkaisua varten. Kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen tai 
kriisinratkaisuneuvoston perustellusta 
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kriisinratkaisua varten. pyynnöstä erityisesti tapauksessa, jossa 
tytäryrityksen toiminnot muodostavat 
merkittävän osan kyseisen jäsenvaltion 
rahoitusjärjestelmästä, konsernin 
kriisinratkaisusuunnitelmassa on oltava 
erillinen kriisinratkaisusuunnitelma 
kyseisessä osallistuvassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaa tytäryritystä varten.

Or. en

Tarkistus 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tästä säännöksestä huolimatta 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat laatia ja ylläpitää 
kriisinratkaisusuunnitelmia sellaisia 
tytäryrityksiä varten, jotka kuuluvat 
osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneeseen konserniin direktiivin 
[ ] 11 ja 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus selkiyttää tytäryritysten tilanteita BRRD-direktiivin mukaisesti (viittaus 11 ja 
12 artiklaan), sillä yksittäiset suunnitelmat ovat entistäkin tärkeämpiä, jos tytäryritys ei kuulu 
yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin.

Tarkistus 355
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta



PE521.747v01-00 166/192 AM\1006888FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteistyössä 
valvojan tai konsolidointiryhmän valvojan 
sekä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa, joihin kyseiset yhteisöt ovat 
sijoittautuneet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 7 ja 8 perustelu.

Tarkistus 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteistyössä 
valvojan tai konsolidointiryhmän valvojan 
sekä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa, joihin kyseiset yhteisöt ovat 
sijoittautuneet.

7. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteistyössä 
valvojan tai konsolidointiryhmän valvojan,
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa, joihin kyseiset yhteisöt ovat 
sijoittautuneet, sekä niiden 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten kanssa, joihin 
tytäryritykset ovat sijoittautuneet.

Or. en

Perustelu

Suunnitelmilla, jotka vaikuttavat osallistumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin 
tytäryrityksiin, voi olla merkittäviä seurauksia paikallisten rahoitusmarkkinoiden vakauteen. 
Suunnitelmat olisi tämän vuoksi laadittava yhdessä konsolidointiryhmän, niiden osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten, joihin yhteisöt ovat sijoittautuneet, sekä niiden 
osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten kanssa, joihin tytäryritykset 
ovat sijoittautuneet.
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Tarkistus 357
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteistyössä 
valvojan tai konsolidointiryhmän valvojan 
sekä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa, joihin kyseiset yhteisöt ovat 
sijoittautuneet.

7. Kriisinratkaisuneuvosto laatii 
kriisinratkaisusuunnitelmat yhteistyössä 
valvojan tai konsolidointiryhmän valvojan 
sekä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
kanssa, joihin kyseiset yhteisöt ovat 
sijoittautuneet. Kriisinratkaisuneuvosto 
tekee yhteistyötä niiden
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, 
joissa on konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluvia yhteisöjä.

Or. en

Tarkistus 358
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset laativat 
kriisinratkaisusuunnitelmien luonnokset 
asetukseen 2012/0242 sisältyvän 
määritelmän mukaisten muiden kuin 
järjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten osalta. 
Kriisinratkaisuneuvosto voi ainoastaan 
hyväksyä tai hylätä 
suunnitelmaluonnoksen kattavine 
perusteluineen. Jos suunnitelmaluonnos
hylätään toistamiseen, se annetaan 
kriisinratkaisuneuvoston täysistunnon 
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käsiteltäväksi.

Or. xm

Perustelu

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 359
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto voi pyytää 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
laatimaan kriisinratkaisusuunnitelmien 
alustavat luonnokset ja konsernitason 
kriisinratkaisuviranomaista laatimaan 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelman 
alustavan luonnoksen.

8. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset
laativat kriisinratkaisusuunnitelmien 
alustavat luonnokset ja konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen laatii 
konsernin kriisinratkaisusuunnitelman 
alustavan luonnoksen. Jos 
kriisinratkaisuneuvosto päättää tarkistaa 
toimitetun kriisinratkaisusuunnitelman 
luonnosta, sen on annettava asiaa 
koskeva kattava perustelu.

Or. en

Tarkistus 360
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 a. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaa ja 
arviointia sekä asianmukaisten 
toimenpiteiden soveltamista koskevat 
päätökset johdon istunnossaan.

Or. en

Tarkistus 361
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Direktiivin [BRRD] soveltaminen

Direktiivi [BRRD] säätelee yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin toimia 
suhteessa laitoksiin.

Or. en
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Tarkistus 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Järjestelmän kannalta tärkeiden laitosten 

purkamismahdollisuus
Tämän asetuksen 2 artiklassa 
tarkoitettujen laitosten ja direktiivin 
2013/36/EU 131 artiklan nojalla 
maailmanlaajuisten, järjestelmän 
kannalta merkittävien laitosten (G-SII:t) 
tai muiden järjestelmän kannalta 
merkittävien laitosten (O-SII:t) osalta 
kriisinratkaisuneuvosto asettaa etusijalle 
niiden purkamismahdollisuuden 
arvioinnin direktiivin [BRRD] 13 artiklan 
mukaisesti ja laatii suunnitelman kullekin 
laitokselle purkamismahdollisuuden 
esteiden poistamiseksi direktiivin [BRRD] 
14 artiklan mukaisesti.
Suunnitelmassa on oltava vähintään 
seuraavat osat:
a) laitosta vaaditaan luopumaan tietyistä 
varoista;
b) laitosta vaaditaan rajoittamaan tai 
lopettamaan yksittäisiä nykyisiä tai 
ehdotettuja toimintoja;
c) rajoitetaan uusien liiketoiminta-
alueiden tai tuotteiden kehitystä tai 
myyntiä tai estetään ne;
d) vaaditaan muutoksia laitoksen 
oikeudellisiin tai toiminnallisiin 
rakenteisiin tarkoituksena vähentää 
monitahoisuutta sen varmistamiseksi, että 
kriittiset toiminnot voidaan erotella 
oikeudellisesti ja taloudellisesti muista 
toiminnoista kriisinratkaisuvälineitä 
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käyttäen.

Or. en

Tarkistus 364
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä, jos 
asialla on tällaisen sivuliikkeen kannalta 
merkitystä, tekee arvioinnin siitä, missä 
määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 64 
artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käytön ohella 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä tai 
tytäryrityksiä, jos asialla on tällaisen 
sivuliikkeen, tytäryrityksen tai 
rahoitusvakauden kannalta merkitystä, 
tekee arvioinnin siitä, missä määrin 
laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
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joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä, jos 
asialla on tällaisen sivuliikkeen kannalta 
merkitystä, tekee arvioinnin siitä, missä 
määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 64 
artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käytön ohella 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä, jos 
asialla on tällaisen sivuliikkeen kannalta 
merkitystä, tekee arvioinnin siitä, missä 
määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 366
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä, 
jos asialla on tällaisen sivuliikkeen 
kannalta merkitystä, tekee arvioinnin siitä, 
missä määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 64 
artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käytön ohella 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös EKP:tä 
sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
kun se viittaa sen lainkäyttöalueella 
toimivaan yhteisöön, tekee arvioinnin siitä, 
missä määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 64 
artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käytön ohella 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea. Konsernin 
kriisinratkaisusuunnitelman luonnos ja 
sitä seuraavat kriisinratkaisupäätökset 
eivät ole sitovia osallistumattoman 
jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaista viranomaista ja myös 
EKP:tä sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
joissa sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä, jos 
asialla on tällaisen sivuliikkeen kannalta 
merkitystä, tekee arvioinnin siitä, missä 
määrin laitokset ja konsernit ovat 
purkamiskelpoisia olettamatta, että 64 
artiklan mukaisesti perustetun 
kriisinratkaisurahaston käytön ohella 
myönnetään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

1. Laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto, joka on kuullut 
toimivaltaisia viranomaisia ja myös 
EKP:tä sekä sellaisten osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisuviranomaisia, 
joissa sijaitsee tytäryrityksiä ja merkittäviä 
sivuliikkeitä, jos asialla on tällaisen 
sivuliikkeen kannalta merkitystä, tekee 
arvioinnin siitä, missä määrin laitokset ja 
konsernit ovat purkamiskelpoisia 
olettamatta, että 64 artiklan mukaisesti 
perustetun kriisinratkaisurahaston käytön 
ohella myönnetään poikkeuksellista 
julkista rahoitustukea.

Or. en

Perustelu

Alkuperäinen teksti oli epäjohdonmukainen 7 artiklan kanssa, kun se viittasi myös 
tytäryrityksiin. Tarkistus selkiyttää tytäryritysten tilanteita BRRD-direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 368
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia laatiessaan 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin yhteisö on tämän asetuksen mukaan 
purkamiskelpoinen. Yhteisö katsotaan 
purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 

2. Edellä 7 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja yhteisöjä koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia laatiessaan tai 
antaessaan 7 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitettuja yhteisöjä koskevien 
kriisinratkaisusuunnitelmien lopullista 
hyväksyntää kriisinratkaisuneuvosto 
arvioi, missä määrin yhteisö on tämän 
asetuksen mukaan purkamiskelpoinen. 
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tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

Yhteisö katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

Or. en

Tarkistus 369
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion,

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion 
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muiden jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

rahoitusjärjestelmille, ottaen huomioon 
saman jäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoituksellisen, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen vakauden, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

Or. en

Tarkistus 370
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä 
koskevia kriisinratkaisusuunnitelmia 
laatiessaan kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
missä määrin yhteisö on tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoinen. Yhteisö 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomainen pystyy 
uskottavasti selvittämään yhteisön 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan sen kriisinratkaisun 
käyttämällä siihen erilaisia 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisen 
yhteisön sijoittautumisjäsenvaltion, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan yhteisön kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden. Edellä 
3 artiklassa määritetyn kriittisen koon 
saavuttaneet laitokset, joiden katsotaan 
olevan purkamiskelvottomia 19 artiklassa 
tarkoitetuilla kriisinratkaisuvälineillä, on 
uudelleenjärjesteltävä. Tässä tapauksessa 
omistusoikeudet syrjäytetään yleisen edun 
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nimissä.

Or. en

Tarkistus 371
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan konserneja koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin konsernit ovat tämän asetuksen
mukaan purkamiskelpoisia. Konserni 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomaiset pystyvät 
uskottavasti likvidoimaan konserniyhtiöt 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan konserniyhtiöiden 
kriisinratkaisun käyttämällä niihin 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisten 
konserniyhtiöiden 
sijoittautumisjäsenvaltioiden, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan konserniyhtiöiden kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden joko erottamalla 
ne muista toiminnoista, jos tämä voidaan 
toteuttaa helposti ja nopeasti, tai muilla 
keinoin.

3. Laatiessaan konserneja koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin konsernit ovat pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ], jota 
muutetaan tässä asetuksessa sen 
mukauttamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston perustamista
varten, mukaan purkamiskelpoisia. 
Konserni katsotaan purkamiskelpoiseksi, 
jos kriisinratkaisuviranomaiset pystyvät 
uskottavasti likvidoimaan konserniyhtiöt 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan konserniyhtiöiden 
kriisinratkaisun käyttämällä niihin 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisten 
konserniyhtiöiden 
sijoittautumisjäsenvaltioiden, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan konserniyhtiöiden kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden joko erottamalla 
ne muista toiminnoista, jos tämä voidaan 
toteuttaa helposti ja nopeasti, tai muilla 
keinoin.

Or. en
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Tarkistus 372
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan konserneja koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin konsernit ovat tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoisia. Konserni 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomaiset pystyvät 
uskottavasti likvidoimaan konserniyhtiöt 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan konserniyhtiöiden 
kriisinratkaisun käyttämällä niihin 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisten 
konserniyhtiöiden 
sijoittautumisjäsenvaltioiden, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ja pyrkimällä 
varmistamaan konserniyhtiöiden kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden joko erottamalla 
ne muista toiminnoista, jos tämä voidaan 
toteuttaa helposti ja nopeasti, tai muilla 
keinoin.

3. Laatiessaan konserneja koskevia 
kriisinratkaisusuunnitelmia 
kriisinratkaisuneuvosto arvioi, missä 
määrin konsernit ovat tämän asetuksen 
mukaan purkamiskelpoisia. Konserni 
katsotaan purkamiskelpoiseksi, jos 
kriisinratkaisuviranomaiset pystyvät 
uskottavasti likvidoimaan konserniyhtiöt 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä tai 
toteuttamaan konserniyhtiöiden 
kriisinratkaisun käyttämällä niihin 
kriisinratkaisuvälineitä ja -valtuuksia niin, 
ettei tästä aiheudu merkittäviä haitallisia 
seurauksia, kuten rahoitusmarkkinoiden 
laajempaa epävakautta tai koko 
järjestelmän laajuisia tapahtumia, kyseisten 
konserniyhtiöiden 
sijoittautumisjäsenvaltioiden, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusjärjestelmille, ottaen huomioon 
näiden jäsenvaltioiden, muiden 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoituksellisen, taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen vakauden ja pyrkimällä 
varmistamaan konserniyhtiöiden kriittisten 
toimintojen jatkuvuuden joko erottamalla 
ne muista toiminnoista, jos tämä voidaan 
toteuttaa helposti ja nopeasti, tai muilla 
keinoin.

Or. en

Perustelu

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
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in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 373
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kertomus toimitetaan asianomaiselle 
yhteisölle tai emoyritykselle, 
toimivaltaisille viranomaisille ja niiden
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä. 
Kertomuksessa esitetään arvioinnin tai 
toteamuksen perusteet ja ilmoitetaan, millä 
tavoin arviointi tai toteamus täyttää 6 
artiklassa esitetyn oikeasuhteisen 
soveltamisen vaatimuksen.

6. Kertomus toimitetaan asianomaiselle 
yhteisölle tai emoyritykselle, 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille. 
Kertomuksessa esitetään arvioinnin tai 
toteamuksen perusteet ja ilmoitetaan, millä 
tavoin arviointi tai toteamus täyttää 6 
artiklassa esitetyn oikeasuhteisen 
soveltamisen vaatimuksen.

Or. en

Tarkistus 374
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kertomus toimitetaan asianomaiselle 
yhteisölle tai emoyritykselle, 
toimivaltaisille viranomaisille ja niiden 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä. 

6. Kertomus toimitetaan asianomaiselle 
yhteisölle tai emoyritykselle, 
toimivaltaisille viranomaisille ja niiden 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä tai 
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Kertomuksessa esitetään arvioinnin tai 
toteamuksen perusteet ja ilmoitetaan, millä 
tavoin arviointi tai toteamus täyttää 6 
artiklassa esitetyn oikeasuhteisen 
soveltamisen vaatimuksen.

tytäryrityksiä. Kertomuksessa esitetään 
arvioinnin tai toteamuksen perusteet ja 
ilmoitetaan, millä tavoin arviointi tai 
toteamus täyttää 6 artiklassa esitetyn 
oikeasuhteisen soveltamisen vaatimuksen.

Or. en

Tarkistus 375
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisö tai emoyritys voi neljän 
kuukauden kuluessa kertomuksen 
vastaanottopäivästä esittää 
huomautuksensa ja ehdottaa 
kriisinratkaisuneuvostolle vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä kertomuksessa yksilöityjen 
esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa yhteisön 
tai emoyrityksen ehdottamista 
toimenpiteistä toimivaltaisille 
viranomaisille ja niiden osallistumattomien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä.

7. Yhteisö tai emoyritys voi neljän 
kuukauden kuluessa kertomuksen 
vastaanottopäivästä esittää 
huomautuksensa ja ehdottaa 
kriisinratkaisuneuvostolle vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä kertomuksessa yksilöityjen 
esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa yhteisön 
tai emoyrityksen ehdottamista 
toimenpiteistä toimivaltaisille 
viranomaisille ja osallistumattomien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 376
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Yhteisö tai emoyritys voi neljän 
kuukauden kuluessa kertomuksen 
vastaanottopäivästä esittää 

7. Yhteisö tai emoyritys tai toimivaltainen 
viranomainen tai osallistumattoman 
jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomainen
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huomautuksensa ja ehdottaa 
kriisinratkaisuneuvostolle vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä kertomuksessa yksilöityjen 
esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa yhteisön 
tai emoyrityksen ehdottamista 
toimenpiteistä toimivaltaisille 
viranomaisille ja niiden osallistumattomien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä.

voi neljän kuukauden kuluessa 
kertomuksen vastaanottopäivästä esittää 
huomautuksensa ja ehdottaa 
kriisinratkaisuneuvostolle vaihtoehtoisia 
toimenpiteitä kertomuksessa yksilöityjen 
esteiden poistamiseksi. 
Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa yhteisön 
tai emoyrityksen ehdottamista 
toimenpiteistä toimivaltaisille 
viranomaisille ja niiden osallistumattomien 
jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisuviranomaisille, joissa 
sijaitsee merkittäviä sivuliikkeitä tai 
tytäryrityksiä.

Or. en

Tarkistus 377
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Jos yhteisön tai emoyrityksen 
ehdottamat toimenpiteet eivät 
tosiasiallisesti poista 
purkamismahdollisuuden esteitä, 
kriisinratkaisuneuvosto tekee kuultuaan 
ensin toimivaltaista viranomaista ja 
tarvittaessa makrovakausvalvonnasta 
vastaavaa viranomaista päätöksen, jossa 
ilmoitetaan, että ehdotetut toimenpiteet 
eivät tosiasiallisesti poista 
purkamismahdollisuuden esteitä, ja 
ohjeistetaan kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia vaatimaan 
laitosta, emoyritystä tai kyseisen konsernin 
tytäryritystä toteuttamaan 9 kohdassa 
mainittuja toimenpiteitä seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

8. Jos yhteisön tai emoyrityksen 
ehdottamat toimenpiteet eivät 
tosiasiallisesti poista 
purkamismahdollisuuden esteitä, 
kriisinratkaisuneuvosto tekee kuultuaan 
ensin toimivaltaista viranomaista ja 
tarvittaessa makrovakausvalvonnasta 
vastaavaa viranomaista, toimivaltaista 
viranomaista ja osallistumattoman 
jäsenvaltion kriisinratkaisuviranomaista 
päätöksen, jossa ilmoitetaan, että ehdotetut 
toimenpiteet eivät tosiasiallisesti poista 
purkamismahdollisuuden esteitä, ja 
ohjeistetaan kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia vaatimaan 
laitosta, emoyritystä tai kyseisen konsernin 
tytäryritystä toteuttamaan 9 kohdassa 
mainittuja toimenpiteitä seuraavien 
perusteiden mukaisesti:

Or. en
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Tarkistus 378
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarve välttää rahoitusvakauteen 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
osallistuvissa jäsenvaltioissa;

b) tarve välttää rahoitusvakauteen 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
osallistuvissa jäsenvaltioissa, kyseeseen 
tulevissa osallistumattomissa 
jäsenvaltioissa ja koko unionissa;

Or. en

Tarkistus 379
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarve välttää rahoitusvakauteen 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
osallistuvissa jäsenvaltioissa;

b) tarve välttää rahoitusvakauteen 
kohdistuvat kielteiset vaikutukset 
osallistuvissa ja osallistumattomissa
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 380
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on pantava 
kriisinratkaisuneuvoston ohjeet 26 artiklan 

10. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on pantava 
kriisinratkaisuneuvoston ohjeet 26 artiklan 
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mukaisesti täytäntöön. mukaisesti täytäntöön. Muiden kuin 
järjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten kriisinratkaisun osalta se 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen, 
jonka lainkäyttöalueella laitos toimii, voi 
vastustaa kriisinratkaisuneuvoston 
ohjeita. Vastustamisen jälkeen 
viranomaisen on ehdotettava omia toimia, 
jotka tulevat voimaan vasta, kun ne on 
hyväksytty kriisinratkaisuneuvoston 
täysistunnossa.

Or. en

Tarkistus 381
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Kriisinratkaisuneuvosto ei voi velvoittaa 
osallistumattomia jäsenvaltioita ilman 
niiden suostumusta. Kiistatapauksista 
ilmoitetaan EPV:lle sitovaa sovittelua 
varten.

Or. en

Tarkistus 382
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ehdotuksesta 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita 
7 artiklassa tarkoitettuun 

1. Kriisinratkaisuneuvosto soveltaa 
yksinkertaistettuja velvoitteita direktiivin 
(BRRD) 1 luvussa tarkoitettuun 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai 
antaa vapautuksen näiden suunnitelmien 
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kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai 
antaa vapautuksen näiden suunnitelmien 
laadinnasta.

laadinnasta.

Or. en

Tarkistus 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ehdotuksesta 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita 
7 artiklassa tarkoitettuun 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai 
antaa vapautuksen näiden suunnitelmien 
laadinnasta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi soveltaa 
yksinkertaistettuja velvoitteita 7 artiklassa 
tarkoitettuun kriisinratkaisusuunnitelmien 
laadintaan tai antaa vapautuksen näiden 
suunnitelmien laadinnasta.

Or. en

Tarkistus 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ehdotuksesta 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita 
7 artiklassa tarkoitettuun 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai 
antaa vapautuksen näiden suunnitelmien 
laadinnasta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi soveltaa 7 
artiklassa tarkoitettuja yksinkertaistettuja 
velvoitteita kriisinratkaisusuunnitelmien 
laadintaan tai antaa vapautuksen näiden 
suunnitelmien laadinnasta.

Or. en
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Tarkistus 385
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ehdotuksesta 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita 
7 artiklassa tarkoitettuun 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan tai 
antaa vapautuksen näiden suunnitelmien 
laadinnasta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen ehdotuksesta 
soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita 
7 artiklassa tarkoitettuun ja pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
nojalla sallittuun 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadintaan.

Or. en

Perustelu

CRD IV -paketti edellyttää, että kaikilla laitoksilla on kriisinratkaisusuunnitelma. Tämä on 
nyt BRRD-direktiivissä.

Tarkistus 386
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat ehdottaa kriisinratkaisuneuvostolle 
yksinkertaistettujen velvoitteiden 
soveltamista tai vapautusta 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnasta 
tiettyjen laitosten tai konsernien osalta. 
Ehdotus on perusteltava, ja sen tueksi on 
esitettävä kaikki merkityksellinen 
asiakirja-aineisto.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 387
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat ehdottaa kriisinratkaisuneuvostolle 
yksinkertaistettujen velvoitteiden 
soveltamista tai vapautusta 
kriisinratkaisusuunnitelmien laadinnasta 
tiettyjen laitosten tai konsernien osalta. 
Ehdotus on perusteltava, ja sen tueksi on 
esitettävä kaikki merkityksellinen asiakirja-
aineisto.

2. Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat ehdottaa kriisinratkaisuneuvostolle
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] nojalla 
sallittujen yksinkertaistettujen 
velvoitteiden soveltamista. Ehdotus on 
perusteltava, ja sen tueksi on esitettävä 
kaikki merkityksellinen asiakirja-aineisto.

Or. en

Tarkistus 388
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ehdotuksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan kriisinratkaisuneuvosto 
suorittaa arvioinnin kyseisistä laitoksista 
tai konsernista. Arviointia suoritettaessa 
otetaan huomioon mahdolliset 
vaikutukset, jotka laitoksen tai konsernin 
kaatumisella voisi olla 
rahoitusmarkkinoihin, muihin laitoksiin 
tai rahoitusolosuhteisiin kyseisen 
laitoksen tai konsernin liiketoiminnan 
luonteen tai koon vuoksi tai johtuen 
sidoksista, joita sillä on muihin laitoksiin 
tai yleensä rahoitusjärjestelmään.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 389
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen, joka on 1 
kohdan mukaisesti ehdottanut 
yksinkertaistetun velvoitteen 
noudattamista tai vapautuksen 
myöntämistä, katsoo, että 
yksinkertaistetun velvoitteen soveltamista 
tai vapautuksen myöntämistä koskeva 
päätös on peruutettava, sen on annettava 
asiaa koskeva ehdotus 
kriisinratkaisuneuvostolle. Tällöin 
kriisinratkaisuneuvosto tekee ehdotettua 
peruutusta koskevan päätöksen ottaen 
täysin huomioon kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen esittämät 
peruutuksen perusteet 3 kohdassa 
esitettyjen seikkojen valossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 390
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvosto voi 3 ja 4 
kohdan mukaisesti myöntää vapautuksen 
kriisinratkaisusuunnitelmien 
laatimisvelvoitteesta direktiivin 
2013/36/EU 21 artiklassa tarkoitetuille 
yksittäisille keskuslaitokseen liittyneille 
laitoksille, jotka on kansallisessa 
lainsäädännössä kokonaan tai osittain 

Poistetaan.
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vapautettu vakavaraisuusvaatimuksista 
direktiivin 2013/36/EU 2 artiklan 5 
kohdan mukaisesti. Siinä tapauksessa 
kriisinratkaisusuunnitelman 
laatimisvelvoitetta on sovellettava 
keskuslaitokseen konsolidoidusti.

Or. en

Tarkistus 391
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto voi myöntää 
vapautuksen kriisinratkaisusuunnitelmien 
laatimisvelvoitteesta laitoksille, jotka 
kuuluvat asetuksen (EU) N:o 575/2013 
113 artiklan 7 artiklan mukaisesti 
laitosten suojajärjestelmään. Päättäessään 
vapautuksen myöntämisestä laitosten 
suojajärjestelmään kuuluvalle laitokselle 
kriisinratkaisuneuvosto harkitsee, onko 
todennäköistä, että laitosten 
suojajärjestelmä pystyy vastaamaan siihen 
kohdistuviin samanaikaisiin vaatimuksiin, 
jotka koskevat sen jäseniä.

6. Päättäessään vapautuksen 
myöntämisestä laitosten suojajärjestelmään 
kuuluvalle laitokselle 
kriisinratkaisuneuvosto harkitsee, onko 
todennäköistä, että laitosten 
suojajärjestelmä pystyy vastaamaan siihen 
kohdistuviin samanaikaisiin vaatimuksiin, 
jotka koskevat sen jäseniä.

Or. en

Tarkistus 392
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
EPV:lle siitä, miten se soveltaa 1, 4 ja 5 
kohtaa.

7. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
EPV:lle siitä, miten se soveltaa 1 kohtaa.
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Or. en

Tarkistus 393
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
toimivaltaisia viranomaisia, myös EKP:tä, 
kuullen 2 kohdassa tarkoitetun 
vähimmäisvaatimuksen, joka koskee 
sellaisia omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja, jotka 2 artiklassa tarkoitetuilla 
laitoksilla ja emoyrityksillä on oltava ja 
joihin sovelletaan alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia.

1. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
toimivaltaisia viranomaisia, myös EKP:tä, 
kuullen 2 kohdassa tarkoitetun 
vähimmäisvaatimuksen, joka koskee 
sellaisia omia varoja ja hyväksyttäviä 
velkoja, jotka 2 artiklassa tarkoitetuilla 
laitoksilla ja emoyrityksillä on oltava ja 
joihin sovelletaan alaskirjaus- ja 
muuntamisvaltuuksia.
Kriisinratkaisuneuvosto luopuu 
pääomamarkkinoilla toimimattomien 
luottolaitosten osalta velvollisuudesta 
ylläpitää vähimmäisvaatimusta.

Or. en

Tarkistus 394
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähimmäisvaatimus lasketaan omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
määränä, joka ilmaistaan 
prosenttiosuutena 2 artiklassa 
tarkoitettujen laitosten ja emoyritysten 
velkojen ja omien varojen 
kokonaismäärästä ja jossa ei oteta 
huomioon johdannaisista johtuvia 
velkoja.

2. Vähimmäisvaatimus lasketaan pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin [ ] 
mukaisesti. 
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Or. en

Perustelu

Vähimmäisvaatimus lasketaan BRRD-direktiivin mukaisesti, joten BRRD-tekstin toistaminen 
tässä artiklassa on tarpeetonta.

Tarkistus 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähimmäisvaatimus lasketaan omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
määränä, joka ilmaistaan 
prosenttiosuutena 2 artiklassa 
tarkoitettujen laitosten ja emoyritysten 
velkojen ja omien varojen 
kokonaismäärästä ja jossa ei oteta 
huomioon johdannaisista johtuvia 
velkoja.

2. Vähimmäisvaatimus lasketaan 
direktiivissä (BRRD) määritettyjen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 397
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 398
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

f a) se, missä määrin 2 artiklan 2 kohdan 
[...]* mukaisesta 
talletussuojajärjestelmästä voidaan 
odottaa rahoitettavan kriisinratkaisua;

Or. en

Tarkistus 399
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
määrityksessä voidaan säätää, että omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus osittain täytetään 
konsolidoidulla tai yksittäisen laitoksen 
tasolla osittain sopimusperusteisen 
alaskirjauksen instrumentin avulla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
määrityksessä voidaan säätää, että omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus osittain täytetään 
konsolidoidulla tai yksittäisen laitoksen 
tasolla osittain sopimusperusteisen 
alaskirjauksen instrumentin avulla.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
määrityksessä säädetään, että omien 
varojen ja hyväksyttävien velkojen 
vähimmäisvaatimus täytetään 
konsolidoidulla ja yksittäisen laitoksen 
tasolla. Vähimmäisvaatimus voidaan 
täyttää sopimusperusteisen alaskirjauksen 
instrumentin avulla.

Or. en

Tarkistus 401
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta sopimusperusteisen 
alaskirjauksen instrumentti voidaan 
katsoa 4 kohdan mukaiseksi, 
kriisinratkaisuneuvoston on oltava 
vakuuttunut siitä, että

Poistetaan.

a) instrumentti sisältää sopimusehdon, 
jonka mukaan instrumentti kirjataan alas 
tai muunnetaan vaadittavassa määrin 
ennen muiden hyväksyttävien velkojen 
alaskirjaamista tai muuntamista, jos 
komissio päättää käyttää velkakirjojen 
arvon alaskirjausta kyseiseen laitokseen; 
ja
b) instrumenttiin sovelletaan 
etuoikeudettomuutta koskevaa sitovaa 
sopimusta, sitoumusta tai säännöstä, 
jonka mukaan tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä se on 
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muita hyväksyttäviä velkoja 
huonommassa asemassa eikä sitä voida 
maksaa takaisin ennen kuin muut 
hyväksyttävät velat, jotka ovat jäljellä 
kyseisenä ajankohtana, on selvitetty.

Or. en

Tarkistus 402
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto suorittaa 1 
kohdassa tarkoitetun määrityksen 
laatiessaan 7 artiklan mukaisia 
kriisinratkaisusuunnitelmia ja pitäessään 
niitä yllä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 403
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
EKP:lle ja EPV:lle kutakin laitosta ja 
emoyritystä varten 1 kohdan mukaisesti 
määrittämästään vähimmäisvaatimuksesta.

8. Kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
EKP:lle ja EPV:lle kutakin laitosta ja 
emoyritystä varten 2 artiklan 1 alakohdan
mukaisesti määrittämästään 
vähimmäisvaatimuksesta.

Or. en


