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Tarkistus 727
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekä kriisinratkaisuneuvostoa että 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
koskee velvollisuus tehdä yhteistyötä 
vilpittömässä mielessä sekä 
tietojenvaihtovelvollisuus.

1. Sekä kriisinratkaisuneuvostoa että 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia 
koskee velvollisuus tehdä yhteistyötä 
vilpittömässä mielessä sekä 
tietojenvaihtovelvollisuus.

Kun otetaan käyttöön 2 artiklan a–
c alakohdan mukaisia menettelyjä 
sellaisten yksikköjen likvidoimiseksi, jotka 
eivät kuulu Euroopan keskuspankin 
suoran valvonnan piiriin luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o [ 
] 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
ja kriisinratkaisuneuvoston on 
vaihdettava tietoja.

Or. de

Tarkistus 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
komissiolle kaikki tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä komission tämän 
asetuksen ja tapauksen mukaan SEUT-
sopimuksen 107 artiklan mukaisten 
tehtävien hoitamisessa.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
komissiolle kaikki tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä komission SEUT-
sopimuksen 107 artiklan mukaisten 
tehtävien hoitamisessa.
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Or. en

Tarkistus 729
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos konserniin kuuluu osallistuviin ja 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita yhteisöjä, 
kriisinratkaisuneuvosto edustaa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia direktiivin [ ] 7, 
8, 11, 12, 15, 50 ja 80–83 artiklan 
mukaisesti osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tässä asetuksessa edellytettyä 
komission antamaa hyväksyntää.

Jos konserniin kuuluu osallistuviin ja 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita yhteisöjä, 
kriisinratkaisuneuvosto edustaa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia direktiivin [ ] 7, 
8, 11, 12, 15, 50 ja 80–83 artiklan 
mukaisesti osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tässä asetuksessa edellytettyä 
komission antamaa hyväksyntää. Jos 
konserniin kuuluu osallistuviin ja 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita yhteisöjä, 
kriisinratkaisuneuvosto ilmoittaa 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille 
kriisiratkaisun valmistelemiseksi 
mahdollisesti toteuttamistaan toimista. 
Jos rajatylittävissä tilanteissa on 
erimielisyyttä, sovelletaan täysimääräisesti 
asetuksen 1093/2010 säännöksiä 
Euroopan pankkiviranomaisen sitovasta 
sovittelusta. Kriisinratkaisuneuvoston on 
kansallisen kriisiratkaisuviranomaisen 
ominaisuudessaan toimittava EPV:n 
päätöksen mukaisesti eikä komissio voi 
toteuttaa toimia, jotka ovat EPV:n 
päätösten vastaisia.

Or. en
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Tarkistus 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos konserniin kuuluu osallistuviin ja 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita yhteisöjä, 
kriisinratkaisuneuvosto edustaa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia direktiivin [ ] 7, 
8, 11, 12, 15, 50 ja 80–83 artiklan 
mukaisesti osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tässä asetuksessa edellytettyä
komission antamaa hyväksyntää.

Jos konserniin kuuluu osallistuviin ja 
osallistumattomiin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneita yhteisöjä, 
kriisinratkaisuneuvosto edustaa 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia direktiivin [ ] 7, 
8, 11, 12, 15, 50 ja 80–83 artiklan 
mukaisesti osallistumattomien 
jäsenvaltioiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tässä asetuksessa edellytettyä
kriisinratkaisuneuvoston antamaa 
hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos on kyse sellaisen konsernin, johon 
kuuluu osallistuviin ja osallistumattomiin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneita yhteisöjä, 
rajatylittävästä kriisinratkaisusta, 
kriisiratkaisuneuvosto kutsuu 
osallistumattoman jäsenvaltion 
kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset, jos 
niillä ei ole sivuliikkeitä tai tytäryhtiöitä, 
osallistumaan kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istuntoon tarkkailijoina ilman 
äänestysoikeutta.

Or. en
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Tarkistus 732
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

Ei-sitoviin yhteistyöjärjestelyihin sisältyy 
määräyksiä yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston ja 
kriisinhallintaryhmissä edustettuina 
olevien kolmansien maiden 
vastaanottavien viranomaisten välisistä 
koordinointi- ja yhteistyömenettelyistä 
seuraavissa asioissa:
a) kriisinratkaisusuunnitelmien 
valmistelun, laatimisen ja ylläpidon 
edellyttämä tiedonvaihto;
b) tiedonvaihto, jota tarvitaan 
kriisinratkaisuvälineiden soveltamiseksi 
ja kriisinratkaisuvaltuuksien ja 
asianomaisten kolmansien maiden 
lainsäädännön mukaisten vastaavien 
valtuuksien käyttämiseksi;
c) yhteistyösopimuksen osapuolten 
varoittaminen varhaisessa vaiheessa tai 
kuuleminen ennen sellaisten tämän 
asetuksen mukaisten tai asianomaisen 
kolmannen maan lainsäädännön 
mukaisten merkittävien toimien 
toteuttamista, jotka vaikuttavat laitokseen 
tai konserniin, jota sopimus koskee;
d) julkisen viestinnän koordinointi 
yhteisten kriisinratkaisutoimien 
tapauksessa;
e) edellä olevien a–d alakohdan 
mukaiseen koordinointiin, yhteistyöhön ja 
tiedonvaihtoon sovelletaan tiukkoja 
luottamuksellisuusnormeja.

Or. en
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Tarkistus 733
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ei-sitoviin yhteistyöjärjestelyihin sisältyy 
määräyksiä yhteisen 
kriisinratkaisuneuvoston ja 
kriisinhallintaryhmissä edustettuina 
olevien kolmansien maiden 
vastaanottavien viranomaisten välisistä 
koordinointi- ja yhteistyömenettelyistä 
seuraavissa asioissa:
a) kriisinratkaisusuunnitelmien 
valmistelun, laatimisen ja ylläpidon 
edellyttämä tiedonvaihto;
b) tiedonvaihto, jota tarvitaan 
kriisinratkaisuvälineiden soveltamiseksi 
ja kriisinratkaisuvaltuuksien ja 
asianomaisten kolmansien maiden 
lainsäädännön mukaisten vastaavien 
valtuuksien käyttämiseksi;
c) yhteistyösopimuksen osapuolten 
varoittaminen varhaisessa vaiheessa tai 
kuuleminen ennen sellaisten tämän 
asetuksen mukaisten tai asianomaisen 
kolmannen maan lainsäädännön 
mukaisten merkittävien toimien 
toteuttamista, jotka vaikuttavat laitokseen 
tai konserniin, jota sopimus koskee;
d) julkisen viestinnän koordinointi 
yhteisten kriisinratkaisutoimien 
tapauksessa;
e) edellä olevien a–b alakohdan 
mukaiseen koordinointiin, yhteistyöhön ja 
tiedonvaihtoon sovelletaan tiukkoja 
luottamuksellisuusnormeja.

Or. en
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Tarkistus 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolla ja kriisinratkaisuneuvostolla 
on kullakin omilla vastuualueillaan
yksinomainen vastuu direktiivin [ ] 88 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ei-
sitovien yhteistyöjärjestelyjen tekemisestä 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten puolesta, ja ne 
ilmoittavat näistä järjestelyistä mainitun 
artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Kriisinratkaisuneuvostolla on sen omilla
vastuualueilla yksinomainen vastuu 
direktiivin [ ] 88 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen ei-sitovien 
yhteistyöjärjestelyjen tekemisestä 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten puolesta, ja ne 
ilmoittavat näistä järjestelyistä mainitun 
artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 735
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaakseen 7, 8, 11, 16 ja 17 artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviään 
kriisinratkaisuneuvosto voi suoraan tai 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välityksellä pyytää seuraavia 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä 
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisuneuvostolle tällä asetuksella 
annettujen tehtävien hoitamiseen:

1. Hoitaakseen 7, 8, 11, 16 ja 17 artiklassa 
tarkoitettuja tehtäviään 
kriisinratkaisuneuvosto voi suoraan tai 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välityksellä ja käyttäen täysin hyväksi 
kaikkea EKP:llä tai kansallisilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla saatavana 
olevaa tietoa pyytää seuraavia 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä 
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisuneuvostolle tällä asetuksella 
annettujen tehtävien hoitamiseen:

Or. en
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Tarkistus 736
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmannet osapuolet, joille 2 artiklassa 
tarkoitetut yhteisöt ovat ulkoistaneet 
tehtäviä tai toimintoja.

c) osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet tai siellä olevat kolmannet 
osapuolet, joille 2 artiklassa tarkoitetut 
yhteisöt ovat ulkoistaneet tehtäviä tai 
toimintoja.

Or. en

Tarkistus 737
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen 
yhteisöjen ja 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen henkilöiden on toimitettava 
1 kohdan nojalla pyydetyt tiedot.
Salassapitovaatimukset eivät vapauta näitä 
yhteisöjä ja henkilöitä kyseisten tietojen 
toimittamisvelvollisuudesta. Pyydettyjen 
tietojen toimittamista ei pidetä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisena.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettujen yhteisöjen ja henkilöiden on 
toimitettava 1 kohdan nojalla pyydetyt 
tiedot. Salassapitovaatimukset eivät 
vapauta näitä yhteisöjä ja henkilöitä 
kyseisten tietojen 
toimittamisvelvollisuudesta. Pyydettyjen 
tietojen toimittamista ei pidetä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisena.

Or. en

Tarkistus 738
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston on voitava 
saada jatkuvasti kaikki pääomaan, 
likviditeettiin, varoihin ja velkoihin 
liittyvät tiedot, jotka koskevat sen 
kriisinratkaisuvaltuuksien piiriin kuuluvia 
laitoksia ja ovat olennaisia 
kriisinratkaisun kannalta.

4. Kriisinratkaisuneuvoston on voitava 
saada jatkuvasti kaikki pääomaan, 
likviditeettiin, varoihin ja velkoihin 
liittyvät tiedot, jotka koskevat sen 
kriisinratkaisuvaltuuksien piiriin kuuluvia 
laitoksia.

Or. en

Tarkistus 739
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

5. Kriisinratkaisuneuvoston, 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskeva menettely 
määritellään ja pannaan täytäntöön
yhteisymmärryspöytäkirjan avulla.

Or. en

Tarkistus 740
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.
Kriisinratkaisuneuvoston, toimivaltaisten 
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varanomaisten ja kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa ei pidetä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisena.

Or. en

Tarkistus 741
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

5. Kriisinratkaisuneuvosto, osallistuvien 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
ja kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset 
voivat laatia yhteisymmärryspöytäkirjan, 
jossa määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

Or. en

Tarkistus 742
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

5. Kriisinratkaisuneuvosto, toimivaltaiset 
viranomaiset, myös EKP, ja kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset voivat laatia 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määrätään tietojenvaihtomenettelystä.

Or. en

Tarkistus 743
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten viranomaisten, 
tarvittaessa myös EKP:n, sekä kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
kriisinratkaisuneuvoston kanssa yhteistyötä 
sen tarkistamiseksi, ovatko jotkin tai kaikki 
pyydetyt tiedot jo saatavilla. Jos tietoja on 
saatavilla, toimivaltaisten viranomaisten, 
tarvittaessa myös EKP:n, tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
toimitettava kyseiset tiedot 
kriisinratkaisuneuvostolle.

6. Osallistuvien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten, tarvittaessa 
myös EKP:n, sekä kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
kriisinratkaisuneuvoston kanssa yhteistyötä 
sen tarkistamiseksi, ovatko jotkin tai kaikki 
pyydetyt tiedot jo saatavilla. Jos tietoja on 
saatavilla, osallistuvien jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten, tarvittaessa 
myös EKP:n, tai kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
toimitettava kyseiset tiedot 
kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Tarkistus 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kriisinratkaisuneuvoston virkamiehet
ja muut mukana olevat henkilöt, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto on valtuuttanut tai 
nimennyt, toteavat, että henkilö vastustaa 1 
kohdan nojalla määrättyä tarkastusta, 
kyseisten osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on annettava heille tarvittavaa apua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tähän apuun kuuluu myös kaikkien 
liiketilojen ja kirjanpitoaineiston sinetöinti 
siltä osin, kuin on tarpeen tarkastuksen 
suorittamiseksi. Jos kyseisellä kansallisella 
kriisinratkaisuviranomaisella ei ole tällaisia 
valtuuksia, sen on käytettävä valtuuksiaan 
pyytääkseen tarvittavan avun muilta 
kansallisilta kriisinratkaisuviranomaisilta.

5. Jos kriisinratkaisuneuvoston virkamiehet 
ja muut mukana olevat henkilöt, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto on valtuuttanut tai 
nimennyt, toteavat, että henkilö vastustaa 1 
kohdan nojalla määrättyä tarkastusta, 
kyseisten osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on annettava heille tarvittavaa apua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tähän apuun kuuluu myös kaikkien 
liiketilojen ja kirjanpitoaineiston sinetöinti 
siltä osin, kuin on tarpeen tarkastuksen 
suorittamiseksi. Jos kyseisellä kansallisella 
kriisinratkaisuviranomaisella ei ole tällaisia 
valtuuksia, sen on käytettävä valtuuksiaan 
pyytääkseen tarvittavan avun muilta 
kansallisilta viranomaisilta.
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Or. en

Tarkistus 745
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
virkamiesten ja muiden henkilöiden on 
noudatettava 79 artiklassa säädettyä 
salassapitovaatimusta.

Or. en

Tarkistus 746
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua lupaa 
haettaessa kansallisen oikeusviranomaisen 
on tarkastettava, että 
kriisinratkaisuneuvoston päätös on pätevä 
ja että suunnitellut pakkotoimenpiteet eivät 
ole tarkastuksen kohteeseen nähden 
mielivaltaisia eivätkä liiallisia.
Tarkastaessaan pakkotoimenpiteiden 
oikeasuhteisuutta kansallinen 
oikeusviranomainen voi pyytää 
kriisinratkaisuneuvostolta yksityiskohtaisia 
selvityksiä erityisesti perusteista, joilla 
kriisinratkaisuneuvosto epäilee 26 
artiklassa tarkoitettujen säädösten 
rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen 
vakavuudesta ja pakkotoimenpiteiden 
kohteena olevan henkilön osallisuuden 
luonteesta. Kansallinen 
oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua lupaa 
haettaessa kansallisen oikeusviranomaisen 
on pikaisesti ja viipymättä tarkastettava, 
että kriisinratkaisuneuvoston päätös on 
pätevä ja että suunnitellut 
pakkotoimenpiteet eivät ole tarkastuksen 
kohteeseen nähden mielivaltaisia eivätkä 
liiallisia. Tarkastaessaan 
pakkotoimenpiteiden oikeasuhteisuutta 
kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää 
kriisinratkaisuneuvostolta yksityiskohtaisia 
selvityksiä erityisesti perusteista, joilla 
kriisinratkaisuneuvosto epäilee 26 
artiklassa tarkoitettujen säädösten 
rikkomista, sekä epäillyn rikkomisen 
vakavuudesta ja pakkotoimenpiteiden 
kohteena olevan henkilön osallisuuden 
luonteesta. Kansallinen 
oikeusviranomainen ei voi kuitenkaan 
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tarkastella uudelleen tarkastuksen 
tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille 
toimitetaan kriisinratkaisuneuvoston 
asiakirja-aineistossa olevia tietoja.
Kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan 
unionin tuomioistuin.

tarkastella uudelleen tarkastuksen 
tarpeellisuutta eikä vaatia, että sille 
toimitetaan kriisinratkaisuneuvoston 
asiakirja-aineistossa olevia tietoja.
Kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
laillisuutta valvoo ainoastaan Euroopan 
unionin tuomioistuin.

Or. en

Tarkistus 747
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
asianomaista kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista määräämään
direktiivin [ ] mukaisesti uhkasakon 
kyseiselle 2 artiklassa tarkoitetulle 
yhteisölle, jotta voidaan pakottaa

1. Kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
asianomaista kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista määräämään 
uhkasakon kyseiselle 2 artiklassa 
tarkoitetulle yhteisölle, jotta voidaan 
pakottaa

Or. en

Tarkistus 748
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto.
Kriisinratkaisuneuvosto on Euroopan 
unionin virasto, jolla on sen tehtäviä 
vastaava erityisrakenne. Se on 
oikeushenkilö.

1. Perustetaan yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto.
Kriisinratkaisuneuvosto on EKP:n 
alaisuudessa toimiva Euroopan unionin 
virasto, jolla on sen tehtäviä vastaava 
erityisrakenne. Se on oikeushenkilö.

Or. en
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Tarkistus 749
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pääjohtaja; a) pääjohtaja, jolla on äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 750
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pääjohtaja; a) pääjohtaja, jolla on äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 751
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pääjohtaja; a) pääjohtaja, jolla on äänioikeus;

Or. nl

Tarkistus 752
Robert Goebbels
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) neljä riippumatonta jäsentä;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että kriisinratkaisuneuvostoon lisätään neljä riippumatonta jäsentä, jotka eivät 
edusta mitään jäsenvaltiota tai kansallista viranomaista. Näin pyritään vahvistamaan 
kriisiratkaisuneuvoston ja sen tekemien päätösten eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä 
tarkistus liittyy 49, 51, 52 ja 53 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 753
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varapääjohtaja; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 754
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varapääjohtaja; b) varapääjohtaja äänioikeudettomana 
jäsenenä;

Or. de
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Tarkistus 755
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varapääjohtaja; b) kaksi varapääjohtajaa, joilla on 
äänioikeus;

Or. nl

Tarkistus 756
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varapääjohtaja; b) varapääjohtaja, jolla on äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 757
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varapääjohtaja; b) varapääjohtaja, jolla on äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 758
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 759
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 760
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävien kasaaminen komissiolle (lopullinen päätöksenteko, valtiontuki- ja 
kilpailuviranomainen, sääntelyvalta) saattaa aiheuttaa eturistiriitoja. Eturistiriitojen 
minimoimiseksi ehdotetaan, että komissiolle annetaan tarkkailija-asema. Tämä tarkistus 
liittyy 49, 51, 52 ja 53 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 761
Sławomir Nitras
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Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 762
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; c) komission nimittämä jäsen
äänioikeudettomana jäsenenä;

Or. de

Tarkistus 763
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; c) komission nimittämä jäsen ilman 
äänioikeutta;

Or. en

Tarkistus 764
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; c) komission nimittämä tarkkailija, joka ei 
saa käyttöönsä yksittäisiä laitoksia 
koskevia luottamuksellisia tietoja;

Or. en

Tarkistus 765
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; c) komission nimittämä jäsen, jolla on 
äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 766
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) komission nimittämä jäsen; c) komission nimittämä jäsen, jolla on 
äänioikeus;

Or. nl

Tarkistus 767
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 768
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon EKP:n rooli toimivaltaisena viranomaisena ehdotetaan, että EKP:lle 
annetaan tarkkailija-asema, jotta voidaan minimoida sen mahdollisia eturistiriitoja. Tämä 
tarkistus liittyy 49, 51, 52 ja 53 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin. 

Tarkistus 769
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 770
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 771
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; d) EKP:n valvontaelimen puheenjohtaja 
äänioikeudettomana jäsenenä;

Or. de

Tarkistus 772
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; d) EKP:n nimittämä jäsen, joka ei osallistu 
äänestyksiin;

Or. en

Tarkistus 773
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; d) EKP:n nimittämä jäsen ilman 
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äänioikeutta;

Or. en

Tarkistus 774
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; d) EKP:n nimittämä jäsen ilman 
äänioikeutta;

Or. nl

Tarkistus 775
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) EKP:n nimittämä jäsen; d) EKP:n nimittämä jäsen, jolla on 
äänioikeus;

Or. en

Tarkistus 776
Corien Wortmann-Kool

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

Komission teksti Tarkistus

d a) EKP:n nimittämä riippumaton 
asiantuntija, jolla on äänioikeus;

Or. en
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Tarkistus 777
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Euroopan parlamentin nimittämä 
jäsen;

Or. en

Tarkistus 778
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) EVM:n nimittämä jäsen, joka ei 
osallistu äänestyksiin;

Or. en

Tarkistus 779
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) EVM:n nimittämä jäsen 
äänioikeudettomana jäsenenä;

Or. de
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Tarkistus 780
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EVM:n nimittämä jäsen;

Or. en

Tarkistus 781
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista.

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista ja jolla on 
äänioikeus.

Or. en

Tarkistus 782
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista.

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista ja jolla on 
äänioikeus.

Or. en
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Tarkistus 783
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista.

e) kunkin jäsenvaltion nimittämä jäsen, 
joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista ja jolla on 
äänioikeus.

Or. nl

Tarkistus 784
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) EPV:n nimittämä tarkkailijajäsen 
ilman äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 785
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EKP:n ja Euroopan parlamentin 
nimittämillä jäsenillä on kullakin oltava 
esimerkiksi heidän rahoitusalan 
akateemiseen taustaansa perustuva 
korkean tason asiaankuuluva 
asiantuntemus ja tiedot. Heidän on 
toimittava riippumattomina heidät 
nimittäneistä toimielimistä, eikä heidän 
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saa katsoa olevan vastuussa niille. 
Toimikausi on viisi vuotta, eikä sitä voida 
uusia.

Or. en

Tarkistus 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja
komission ja EKP:n nimittämien
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten
toimikausi on viisi vuotta. Jollei 53 artiklan 
6 kohdasta muuta johdu, toimikautta ei 
voida uusia.

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja EKP:n
nimittämän kriisinratkaisuneuvoston
jäsenen toimikausi on viisi vuotta. Jollei 
53 artiklan 6 kohdasta muuta johdu, 
toimikautta ei voida uusia.

Or. en

Tarkistus 787
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto, 
jonka tehtävät määritellään 47 artiklassa;

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto;

Or. en

Tarkistus 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto noudattaa 
toiminnassaan unionin lainsäädäntöä, 
erityisesti komission tämän asetuksen 
nojalla antamia päätöksiä.

Kriisinratkaisuneuvosto noudattaa 
toiminnassaan unionin lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 789
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto on 2–8 kohdan 
mukaisesti vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

1. Kriisinratkaisuneuvosto on 2–8 kohdan 
mukaisesti vastuuvelvollinen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta siinä 
määrin kuin se ei ole suunnitellut ja/tai 
toiminut komission antamien 
erityisohjeiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 790
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksen 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksen 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisesta. Kertomus julkaistaan 
kriisinratkaisuneuvoston verkkosivustolla 
noudattaen salassapitovelvollisuuden 
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vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 791
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle kertomuksen 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisesta.

2. Kriisinratkaisuneuvosto toimittaa 
vuosittain Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, euroryhmälle, komissiolle ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 
kertomuksen sille tällä asetuksella 
annettujen tehtävien hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 792
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtaja esittää kyseisen kertomuksen 
julkisesti Euroopan parlamentille ja
neuvostolle.

3. Pääjohtaja esittää kyseisen kertomuksen 
julkisesti Euroopan parlamentille ja
euroryhmälle niiden osallistuvien 
jäsenvaltioiden edustajien läsnä ollessa, 
joiden rahayksikkö ei ole euro.

Or. en

Tarkistus 793
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtaja osallistuu Euroopan 
parlamentin pyynnöstä 
kriisinratkaisutehtävien hoitamista 
koskevaan kuulemiseen parlamentin 
toimivaltaisissa valiokunnissa.

4. Pääjohtaja osallistuu Euroopan 
parlamentin pyynnöstä 
kriisinratkaisutehtävien hoitamista 
koskevaan kuulemiseen parlamentin 
toimivaltaisissa valiokunnissa.
Kuuleminen järjestetään vähintään 
kerran kalenterivuodessa.

Or. en

Tarkistus 794
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Varapääjohtaja osallistuu Euroopan 
parlamentin pyynnöstä 
kriisinratkaisutehtävien hoitamista 
koskevaan kuulemiseen parlamentin 
toimivaltaisissa valiokunnissa.

Or. en

Tarkistus 795
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtajaa voidaan neuvoston
pyynnöstä kuulla neuvostossa 
kriisinratkaisutehtävien hoitamisesta.

5. Euroryhmä ja niiden osallistuvien 
jäsenvaltioiden edustajat, joiden 
rahayksikkö ei ole euro, voivat kuulla
pääjohtajaa euroryhmän pyynnöstä.

Or. en
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Tarkistus 796
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtajaa voidaan neuvoston 
pyynnöstä kuulla neuvostossa 
kriisinratkaisutehtävien hoitamisesta.

5. Pääjohtajaa voidaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston pyynnöstä 
kuulla neuvostossa kriisinratkaisutehtävien 
hoitamisesta.

Or. en

Tarkistus 797
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta
2013/0253 (COD)
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro. Kysymyksiin olisi vastattava 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
viiden viikon kuluessa siitä, kun ne on 
esitetty kriisinratkaisuneuvostolle.

Or. en

Perustelu

Neuvoston ja Euroopan parlamentin valvontaoikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi 
vastaamiselle olisi asetettava määräaika. Viisi viikko on sama määräaika, josta EKP ja 
Euroopan parlamentti sopivat toimielinten välisessä sopimuksessaan YVM:stä.
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Tarkistus 798
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai euroryhmän ja niiden 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien, 
joiden rahayksikkö ei ole euro, sille 
osoittamiin kysymyksiin omien 
menettelyjensä mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 799
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien ja osallistumattomien
jäsenvaltioiden edustajien läsnäollessa, 
joiden rahayksikkö ei ole euro.

Or. en

Tarkistus 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Greens/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
yhteistyötä parlamentin kanssa kaikkien 
parlamentin tekemien tutkimusten aikana 
SEUT-sopimuksen mukaisesti.
Kriisinratkaisuneuvosto ja parlamentti 
sopivat asianmukaisista järjestelyistä, jotka 
liittyvät kriisinratkaisuneuvostolle tällä 
asetuksella annettujen tehtävien hoitamisen 
demokraattista vastuuvelvollisuutta ja 
valvontaa koskeviin käytännön 
menettelyihin. Nämä järjestelyt koskevat 
muun muassa tiedonsaantia, yhteistyötä 
tutkimuksissa ja tietoja pääjohtajan 
valintamenettelystä.

8. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
yhteistyötä parlamentin kanssa kaikkien 
parlamentin tekemien tutkimusten aikana 
SEUT-sopimuksen mukaisesti.
Kriisinratkaisuneuvosto ja parlamentti 
sopivat 1 päivään maaliskuuta 2015 
mennessä asianmukaisista järjestelyistä, 
jotka liittyvät kriisinratkaisuneuvostolle 
tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamisen demokraattista 
vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskeviin 
käytännön menettelyihin. Nämä järjestelyt 
koskevat muun muassa tiedonsaantia, 
yhteistyötä tutkimuksissa ja tietoja 
pääjohtajan ja varapääjohtajan
valintamenettelystä, ja kaikkien oleellisten 
näkökohtien osalta niissä on oltava 
vähintään ala ja sisältö, joka on katettu 
YVM-asetuksen 20 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti Euroopan parlamentin 
9 päivänä lokakuuta 2013 YVM:n 
yhteydessä hyväksymässä toimielinten 
välisessä sopimuksessa. Näihin 
järjestelyihin sisältyy 
kriisinratkaisuneuvoston ja parlamentin 
välinen sopimus periaatteista ja 
menettelyistä, jotka koskevat muiden kuin 
YVM-asetuksen 20 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen kattamien luottamuksellisten 
tietojen luokittelua, parlamentille 
välittämistä ja viivytettyä julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 801
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Osallistuvan jäsenvaltion kansallinen 
parlamentti voi pyytää pääjohtajaa 
osallistumaan näkemysten vaihtoon
kyseisen jäsenvaltion luottolaitosten
kriisinratkaisusta yhdessä kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen edustajan 
kanssa.

2. Osallistuvan jäsenvaltion kansallinen 
parlamentti voi pyytää pääjohtajaa 
osallistumaan näkemysten vaihtoon
2 artiklassa tarkoitettujen yhteisöjen
kriisinratkaisusta kyseisessä jäsenvaltiossa
yhdessä kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen edustajan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansalliset parlamentit voivat pyytää 
kriisinratkaisuneuvoston pääjohtajaa 
yhdessä niiden oman kansallisen 
kriisiratkaisuviranomaisen edustajan 
kanssa osallistumaan näkemysten 
vaihtoon kaikista mahdollisista 
heijastusvaikutuksista, joita osallistuvien 
jäsenvaltioiden luottolaitosten 
kriisinratkaisusta aiheutuu YKM:n 
ulkopuolisille yhteisöille.

Or. en

Tarkistus 803
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

2. Edellä 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

Or. en

Tarkistus 804
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston kotipaikka on
Bryssel, Belgia.

Kriisinratkaisuneuvoston kotipaikka on
Frankfurt am Main, Saksa.

Or. de

Tarkistus 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston kotipaikka on
Bryssel, Belgia.

Kriisinratkaisuneuvoston kotipaikka on
Frankfurt am Main, Saksa.

Or. en

Tarkistus 806
Diogo Feio
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 30 
päivään mennessä pääjohtajan esittämään 
luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 49 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ja toimittaa 
sen tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
keskuspankille;

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 30 
päivään mennessä pääjohtajan esittämään 
luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 49 
artiklan 1 kohdan mukaisesti ja toimittaa 
sen tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
keskuspankille; kriisinratkaisuneuvoston 
vuotuisen työohjelman täytäntöönpanoa 
olisi seurattava ja valvottava 
neljännesvuosittain 
kriisinratkaisuneuvoston täysistunnossa.

Or. en

Tarkistus 807
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 
esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille;

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 
esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, euroryhmälle ja niiden 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajille,
joiden rahayksikkö ei ole euro,
komissiolle ja Euroopan keskuspankille;

Or. en
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Tarkistus 808
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
vuotuisen talousarvion 59 artiklan 2
kohdan mukaisesti;

b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
vuotuisen talousarvion sekä seuraa ja 
valvoo sitä 58 artiklan 2 ja 2 a kohdan
mukaisesti. Seuranta ja valvonta olisi 
suoritettava neljännesvuosittain.

Or. en

Tarkistus 809
Diogo Feio

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

Komission teksti Tarkistus

b a) antaa lausuntoja ja/tai suosituksia 
52 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 
mainitusta pääjohtajan 
neljännesvuosittaisesta 
kertomusluonnoksesta;

Or. en

Tarkistus 810
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) päättää 68 artiklan mukaisesta 
vapaaehtoisesta lainaamisesta 
rahoitusjärjestelyjen välillä, 72 artiklan 
mukaisesta kansallisten 

c) päättää 68 artiklan mukaisesta 
vapaaehtoisesta lainaamisesta 
rahoitusjärjestelyjen välillä, 72 artiklan 
mukaisesta kansallisten 
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rahoitusjärjestelyjen vastavuoroisuudesta ja 
73 artiklan mukaisesta lainanannosta 
talletussuojajärjestelmälle;

rahoitusjärjestelyjen vastavuoroisuudesta ja 
73 artiklan 4 kohdan mukaisesta 
lainanannosta talletussuojajärjestelmälle;

Or. en

Tarkistus 811
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyy 42 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

d) hyväksyy 41 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään 
kaksi sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai 
vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään 
kaksi sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos EKP tai 
vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 813
Sharon Bowles
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään 
kaksi sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai 
vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään 
kaksi sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos komissio, 
EKP tai vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 814
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään
kaksi sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai 
vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

2. Kriisinratkaisuneuvosto pitää vähintään
neljä sääntömääräistä täysistuntoa 
vuodessa. Lisäksi täysistunto kokoontuu 
pääjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai 
vähintään kolmasosa 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenistä sitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 815
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä
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yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 47 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin 
sen jäsenten kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 816
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 47 
artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin 
sen jäsenten kahden kolmasosan 
enemmistöllä.

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 817
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtaja osallistuu äänestykseen. 2. Pääjohtaja osallistuu äänestykseen.
Komission, EKP:n ja EVM:n nimittämillä 
jäsenillä ei ole äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 818
Werner Langen
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kriisinratkaisuneuvoston päätös 
loukkaa jäsenvaltion talousarviota 
koskevaa määräysvaltaa, päätöksen 
ehtona on kyseisen jäsenvaltion 
hyväksyntä.

Or. de

Tarkistus 819
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 40 artiklan 1 kohdan a–d 
alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 39 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.
Komission, EKP:n ja EVM:n nimittämillä 
jäsenillä ei ole äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 820
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 40 artiklan 1 kohdan a–d
alakohdassa tarkoitetut 

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 39 artiklan 1 kohdan a ja a 
a alakohdassa tarkoitetut 
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kriisinratkaisuneuvoston jäsenet. kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

Or. en

Perustelu

YKM:n ja kriisinratkaisuneuvoston eurooppalaisen ulottuvuuden varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnoissa äänestäviä jäseniä olisivat vain pääjohtaja ja 
neljä kriisinratkaisuneuvoston jäsentä. Tämä tarkistus liittyy 39, 51, 52 ja 53 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 821
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 52 artiklan 1 
ja 3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, käsittelyyn 
osallistuu myös kyseisen jäsenvaltion 
nimittämä jäsen tarkkailijana ilman 
äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

YKM:n ja kriisinratkaisuneuvoston eurooppalaisen ulottuvuuden varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnoissa äänestäviä jäseniä olisivat vain pääjohtaja ja 
neljä kriisinratkaisuneuvoston jäsentä. Kriisinratkaisuneuvosto ei kuitenkaan tee päätöksiä 
kuulematta kyseisen jäsenvaltion nimittämää jäsentä ja ottamatta tämä näkemyksiä 
asianmukaisesti huomioon. Tämä tarkistus liittyy 39, 51, 52 ja 53 artiklaan esitettyihin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 822
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 52 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 51 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

Or. en

Tarkistus 823
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 52 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
yhteisö on sijoittautunut.

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 51 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat myös
sen jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö, 
sivuliike tai yhteisö on sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 824
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 52 artiklan 2 ja 3 kohdan 

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia käsittelyyn osallistuvat



PE521.797v01-00 44/160 AM\1007293FI.doc

FI

mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
yhteisö on sijoittautunut.

tarkkailijoina ilman äänioikeutta sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
yhteisö on sijoittautunut.

Or. en

Perustelu

YKM:n ja kriisinratkaisuneuvoston eurooppalaisen ulottuvuuden varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnoissa äänestäviä jäseniä olisivat vain pääjohtaja ja 
neljä kriisinratkaisuneuvoston jäsentä. Kriisinratkaisuneuvosto ei kuitenkaan tee päätöksiä 
kuulematta kotijäsenvaltion ja vastaanottavien jäsenvaltioiden nimittämiä jäseniä ja 
ottamatta heidän näkemyksiään asianmukaisesti huomioon. Tämä tarkistus liittyy 39, 51, 52 
ja 53 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tarvittaessa kriisinratkaisuneuvosto 
voi kutsua myös muita tarkkailijoita 
osallistumaan johdon istuntoihin, kuten 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia, 
keskustellessaan konsernista, jolla on 
tytäryhtiöitä tai merkittäviä sivuliikkeitä 
kyseisissä osallistumattomissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 826
Diogo Feio
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Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Myös sisäisten kriisinratkaisuryhmien 
koordinaattorit, jotka mainitaan 
77 artiklassa, osallistuvat 
kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istuntoihin, mutta ilman äänioikeutta, 
kun käydään keskusteluja tai päätetään 
2 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä. 

Or. en

Tarkistus 827
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kriisinratkaisuneuvosto perustaa 
oikaisulautakunnan, jonka tarkoituksena 
on toteuttaa sisäinen hallinnollinen 
tarkastelu päätöksistä, joita 
kriisinratkaisuneuvosto tekee johdon 
istunnoissa käyttäessään tässä 
asetuksessa sille annettua toimivaltaa, ja 
kriisinratkaisujärjestelmistä ja/tai 
toimenpiteistä, kun kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset, joiden 
jäsenet ovat osallistuneet keskusteluihin 
ja päätöksentekoon 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, ovat esittäneet tarkastelua 
koskevan pyynnön, jos ne ovat 
merkittävällä tavalla eri mieltä 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksistä. 

Or. en

Tarkistus 828
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valmistelee päätöksiä hyväksyttäviksi 
kriisinratkaisuneuvoston täysistunnossa;

a) valmistelee kaikki päätökset
hyväksyttäviksi kriisinratkaisuneuvoston 
täysistunnossa;

Or. en

Tarkistus 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen komissiolle 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
jotta komissio voi niiden avulla suorittaa 
arvioinnin ja antaa perustellun päätöksen 
16 artiklan 6 kohdan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 830
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen komissiolle mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta komissio voi 
niiden avulla suorittaa arvioinnin ja 
antaa perustellun päätöksen 16 artiklan 6 
kohdan nojalla;

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen komissiolle mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa;
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Or. en

Tarkistus 831
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen komissiolle mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta komissio voi
niiden avulla suorittaa arvioinnin ja antaa 
perustellun päätöksen 16 artiklan 6 kohdan 
nojalla;

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset voivat niiden 
avulla suorittaa arvioinnin ja antaa 
perustellun päätöksen 16 artiklan 6 kohdan 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 832
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikkien merkityksellisten tietojen 
toimittaminen komissiolle mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta komissio voi 
niiden avulla suorittaa arvioinnin ja antaa 
perustellun päätöksen 16 artiklan 6 kohdan 
nojalla;

i) edellä olevan 16 artiklan mukaisen 
päätösluonnoksen ja kaikkien 
merkityksellisten tietojen toimittaminen 
komissiolle mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, jotta komissio voi niiden avulla 
suorittaa arvioinnin ja antaa perustellun 
päätöksen 16 artiklan 6 kohdan nojalla;

Or. en

Tarkistus 833
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kriisiratkaisusuunnitelmien 
valmistelu ja arviointi 7 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 834
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) vähimmäisvaatimuksen 
määrittäminen omille varoille ja 
hyväksyttäville veloille, jotka laitoksilla ja 
emoyhtiöillä on 10 artiklan mukaisesti 
oltava.

Or. en

Tarkistus 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Silloin kun se on asian kiireellisyyden 
vuoksi tarpeen, kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunto voi tehdä 
kriisinratkaisuneuvoston täysistunnon 
puolesta tiettyjä väliaikaisia päätöksiä 
erityisesti hallinnollisista kysymyksistä, 
kuten talousarviokysymyksistä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisesti kaikkia konsernin 
kriisinratkaisuviranomaisia on kuultava, koska kriisinratkaisutilanteessa aika on hyvin 
tärkeää. On tärkeää ottaa ne mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kollegion 
tasolla ei synny ongelmia.

Tarkistus 836
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto kokoontuu pääjohtajan aloitteesta 
tai jäsentensä pyynnöstä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai
jäsentensä pyynnöstä.

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai sen 
kenen tahansa jäsenen pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 838
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai
jäsentensä pyynnöstä.

4. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan aloitteesta tai sen 
kenen tahansa jäsenen pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 839
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee. 
Äänioikeudet jakautuvat seuraavasti:
a) pääjohtaja: yksi ääni
b) varapääjohtaja: yksi ääni
c) komission nimittämä jäsen: kaksi ääntä
d) osallistuvan jäsenvaltion nimittämä 
jäsen, joka edustaa kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista: kaksi ääntä.

Or. en

Tarkistus 840
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee johdon
istunnossa päätöksensä äänestävien
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan pääjohtajan ääni 
ratkaisee.

Or. en

Perustelu

YKM:n ja kriisinratkaisuneuvoston eurooppalaisen ulottuvuuden varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnoissa äänestäviä jäseniä olisivat vain pääjohtaja ja 
neljä pysyvää riippumatonta jäsentä. Tämä tarkistus liittyy 39, 49, 52 ja 53 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 841
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien
äänioikeutettujen jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Greens/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
tekee päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

1. Käsiteltäessä yksittäistä yhteisöä tai 
konsernia, joka on sijoittautunut vain 
yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto
tekee päätöksensä 49 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 843
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunto tekee päätöksensä 
osallistuvien jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä. Edellä 40 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

YKM:n ja kriisinratkaisuneuvoston eurooppalaisen ulottuvuuden varmistamiseksi 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnoissa äänestäviä jäseniä olisivat vain pääjohtaja ja 
neljä pysyvää riippumatonta jäsentä. Tämä tarkistus liittyy 39, 49, 52 ja 53 artiklaan 
esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 844
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla kriisinratkaisuneuvoston 
jäsenillä ja sen jäsenvaltion nimittämällä 
jäsenellä, jossa konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee kriisinratkaisutoimia 
koskevan päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksimielisellä päätöksellä. 
Jokaisella kriisinratkaisuneuvoston 
jäsenellä on yksi ääni. Johdon istunnolla 
on seitsemän päivää aikaa tehdä päätös.
Jos yhteiseen sopimukseen ei päästä, 
päätösluonnos siirretään täysistunnon 
käsiteltäväksi ja hyväksytään
yksinkertaisella enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla kriisinratkaisuneuvoston 
jäsenillä ja sen jäsenvaltion nimittämällä 
jäsenellä, jossa konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvosto tekee 
päätöksensä johdon istunnossa. 
Kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunnossa jäsenet tekevät yhteisen 
päätöksen.

Jos yhteiseen päätökseen ei päästä, 
kriisinratkaisuneuvosto tekee päätöksensä 
48 artiklassa tarkoitetussa täysistunnossa.

Or. en

Perustelu

Kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia kannustetaan ponnistelemaan yhteisen päätöksen 
tekemiseksi. Jos he eivät pääse yksimielisyyteen, kaikki muut osallistuvat jäsenvaltiot 
keskustelevat kysymyksestä ja äänestävä yksinkertaisella enemmistöllä (yksi jäsen yksi ääni).

Tarkistus 846
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa konsernia 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto tekee 
päätöksensä osallistuvien jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
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kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä on seuraavat 
äänioikeudet:

a) pääjohtaja: yksi ääni
b) varapääjohtaja: yksi ääni
c) komission nimittämä jäsen: kaksi ääntä
d) sen jäsenvaltion nimittämä jäsen,
jossa konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee: yksi 
ääni
e) niiden jäsenvaltioiden nimittämillä 
jäsenillä, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut, on yksi ääni ja enintään kaksi 
ääntä, jos kyseisten jäsenten lukumäärä on 
enemmän kuin kaksi.
Äänten mennessä tasan pääjohtajan ääni 
ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 847
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä äänivaltaisten
osallistuvien jäsentensä yksinkertaisella 
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Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

enemmistöllä. Edellä 39 artiklan 1 kohdan 
a, b ja e alakohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla
äänivaltaisilla osallistuvilla jäsenillä on 
kullakin äänioikeus, joka vastaa osaa 
yhdestä äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 848
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, ja niillä osallistuvilla 
jäsenvaltioilla, joissa emolaitoksen 
tytäryhtiö tai sivuliike sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en
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Tarkistus 849
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa
konsernitason
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja niiden 
jäsenvaltioiden nimittämillä jäsenillä, 
joissa konsernitason ja vastaanottavat 
kriisinratkaisuviranomaiset sijaitsevat, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä. Äänten 
mennessä tasan pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 850
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä, 
komissiota lukuun ottamatta, ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
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osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 851
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa kahdesta
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut, edellyttäen, että rajatylittävä 
kriisinratkaisupäätös koskee vähintään 
kahta osallistuvaa valtiota, joihin 
konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluva 
tytäryhtiö tai yhteisö on sijoittautunut. Jos 
rajatylittävä kriisinratkaisupäätös koskee 
vain yhtä jäsenvaltiota, johon 
konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluva 
tytäryhtiö tai yhteisö on sijoittautunut, 
kyseisen jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomaisella on vain yksi 
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ääni. Äänten mennessä tasan pääjohtajan 
ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 852
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla kriisinratkaisuneuvoston
jäsenillä ja sen jäsenvaltion nimittämällä 
jäsenellä, jossa konsernitason 
kriisinratkaisuviranomainen sijaitsee, on 
kullakin yksi ääni. Muilla osallistuvilla 
jäsenillä on kullakin äänioikeus, joka 
vastaa osaa yhdestä äänestä ja niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten määrää, 
joihin konsolidoidun valvonnan piiriin 
kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon
istunnossa 39 artiklan 1 kohdan a–
c alakohdassa tarkoitetut
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet, sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, ja muut niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten
osallistuvat jäsenet, joissa konsolidoidun 
valvonnan alainen tytäryhtiö tai yksikkö 
sijaitsee, tekevät kaiken voitavansa 
saadakseen aikaan yhteisen päätöksen 
kriisinratkaisuneuvoston asettamassa 
määräajassa ja ottaen huomioon kyseisen 
asian kiireellisyyden. Jos 1 kohdan 
mukaista yhteistä päätöstä ei tehdä, 
39 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa 
tarkoitetut kriisinratkaisuneuvoston 
jäsenet tekevät päätöksen yksinkertaisella 
enemmistöllä siten, että kullakin 
äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni.
Äänten mennessä tasan pääjohtajan ääni 
ratkaisee.

Or. nl

Tarkistus 853
Elisa Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö, sivuliike tai 
yhteisö on sijoittautunut. Kunkin sellaisen 
jäsenvaltion kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen äänen osan 
määrittelyssä, johon konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö, 
sivuliike tai yhteisö on sijoittautunut, 
otetaan huomioon konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluvan tytäryhtiön, 
sivuliikkeen tai yhteisön suhteellinen 
merkitys kunkin vastaanottavan 
jäsenvaltion taloudessa ja koko 
konsernissa. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Greens/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
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konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla yksinkertaisella enemmistöllä
seuraavin muutoksin: Edellä 39 artiklan
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Kullakin
osallistuvalla jäsenellä, johon
konsolidoidun valvonnan piiriin kuuluva 
tytäryhtiö, sivuliike tai yhteisö on 
sijoittautunut, on äänioikeus, joka vastaa 
yhtä jaettuna kyseisten jäsenten 
lukumäärällä. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin kaksi ääntä. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa kahdesta
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.
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Or. en

Tarkistus 856
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 65 artiklassa tarkoitettu 
rahoituksen tavoitetaso on saavutettu,
tietyn jäsenvaltion nimittämä jäsen voi 
pyytää kerran kriisinratkaisuneuvoston 
jatkokäsittelyä, jos käsiteltävänä oleva 
päätös vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

3. Tietyn jäsenvaltion nimittämä jäsen voi 
pyytää kerran kriisinratkaisuneuvoston 
jatkokäsittelyä, jos käsiteltävänä oleva 
päätös vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 857
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 65 artiklassa tarkoitettu 
rahoituksen tavoitetaso on saavutettu,
tietyn jäsenvaltion nimittämä jäsen voi 
pyytää kerran kriisinratkaisuneuvoston 
jatkokäsittelyä, jos käsiteltävänä oleva 
päätös vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

3. Tietyn jäsenvaltion nimittämä jäsen voi 
pyytää kerran kriisinratkaisuneuvoston 
jatkokäsittelyä, jos käsiteltävänä oleva 
päätös vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 858
Elisa Ferreira
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai kahden jäsenen 
kutsusta, ja sen puheenjohtajana toimii 
pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai kenen tahansa sen
jäsenen kutsusta, ja sen puheenjohtajana 
toimii pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi johdon istunnossaan kutsua 
tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen kokoontumisiin.

Or. en

Tarkistus 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai kahden jäsenen 
kutsusta, ja sen puheenjohtajana toimii 
pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai vähintään yhden
jäsenen kutsusta, ja sen puheenjohtajana 
toimii pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto olisi voitava kutsua koolle vain yhden jäsenen 
aloitteesta (ei kahden jäsenen aloitteesta, kuten komission ehdotuksessa esitetään).

Tarkistus 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai kahden jäsenen 
kutsusta, ja sen puheenjohtajana toimii 
pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto voi 
kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
kokoontuu pääjohtajan omasta aloitteestaan 
esittämästä kutsusta tai kenen tahansa sen
jäsenen kutsusta, ja sen puheenjohtajana 
toimii pääjohtaja. Kriisinratkaisuneuvosto 
voi kutsua tarkkailijoita osallistumaan 
tapauskohtaisesti sen johdon istuntoihin.

Or. en

Tarkistus 861
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) laatia vuosittain kertomusluonnos, joka 
sisältää kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisutoimia koskevan jakson sekä 
hallinnollisia ja rahatalousasioita koskevan 
jakson.

g) laatia neljännesvuosittain
kertomusluonnos, joka sisältää 
kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisutoimia ja meneillään olevia 
kriisinratkaisutapauksia koskevan jakson 
sekä hallinnollisia ja rahatalousasioita 
koskevan jakson.

Or. en

Tarkistus 862
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pääjohtaja ja varapääjohtaja nimitetään 
ansioiden, taitojen, pankkitoiminta- ja 
rahoituskysymysten tuntemuksen sekä 
rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn 
kannalta merkityksellisen kokemuksen 

4. Pääjohtaja ja varapääjohtaja nimitetään 
ansioiden, taitojen, pankkitoiminta- ja 
rahoituskysymysten tuntemuksen sekä 
rahoitusalan valvonnan ja sääntelyn 
kannalta merkityksellisen kokemuksen 
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perusteella. perusteella. Nimittämismenettelyssä 
noudatetaan sukupuolten tasapuolista 
edustusta koskevaa periaatetta.

Or. en

Tarkistus 863
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pääjohtaja ja kaksi varapääjohtajaa 
valitaan avoimella valintamenettelyllä 
ottaen huomioon sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen periaate. 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedotetaan asianmukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 864
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa 
kokoontunutta kriisinratkaisuneuvostoa
komissio esittää neuvostolle luettelon 
ehdokkaista pääjohtajan ja
varapääjohtajan nimittämistä varten. 
Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentin valiokunnalle luettelon 
ehdokkaista pääjohtajan ja
varapääjohtajien toimeen.

Komissio toimittaa ehdotuksensa 
pääjohtajan ja kahden varapääjohtajan 
nimittämisestä Euroopan parlamentin 
hyväksyttäväksi. Kun ehdotus on 
hyväksytty, neuvosto nimittää 
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toimeenpanevalla päätöksellä pääjohtajan 
ja kaksi varapääjohtajaa. 

Or. nl

Tarkistus 865
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille
luettelon ehdokkaista pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämistä varten.
Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan saatuaan Euroopan
parlamentin hyväksynnän.

Or. en

Tarkistus 866
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan saatuaan Euroopan
parlamentin hyväksynnän.

Or. en
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Tarkistus 867
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää 
neuvostolle luettelon ehdokkaista 
pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittämistä 
varten. Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

5. Kuultuaan täysistunnossa kokoontunutta 
kriisinratkaisuneuvostoa komissio esittää
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
luettelon ehdokkaista pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämistä varten.
Neuvosto nimittää pääjohtajan ja 
varapääjohtajan kuultuaan Euroopan 
parlamenttia.

Or. en

Tarkistus 868
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja tai varapääjohtaja, jonka 
toimikautta on jatkettu, ei voi osallistua 
enää jatketun toimikautensa lopussa 
kyseisen toimen valintamenettelyyn.

7. Varapääjohtaja, jonka toimikautta on 
jatkettu, ei voi osallistua enää jatketun 
toimikautensa lopussa kyseisen toimen 
valintamenettelyyn.

Or. en

Tarkistus 869
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
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tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan erottaa 
pääjohtajan tai varapääjohtajan 
tehtävästään.

tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja
saatuaan Euroopan parlamentin 
hyväksynnän erottaa pääjohtajan tai 
varapääjohtajan tehtävästään.

Or. en

Tarkistus 870
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Euroopan parlamenttia kuultuaan 
neuvosto nimittää 
kriisinratkaisuneuvoston neljä 
riippumatonta jäsentä ansioiden, taitojen, 
pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten 
tuntemuksen sekä rahoitusalan 
valvonnan, sääntelyn ja kriisinratkaisun 
kannalta merkityksellisen kokemuksen 
perusteella.
Nimittäessään neljä riippumatonta 
jäsentä neuvosto ja Euroopan parlamentti 
varmistavat asianmukaisen 
maantieteellisen ja sukupuolten välisen 
tasapainon sekä kaikkien osallistuvien 
jäsenvaltioiden tasapainoisen edustuksen 
ottaen samalla huomioon osallistuvien 
jäsenvaltioiden moninaisuuden.
Neljän riippumattoman jäsenen 
toimikausi on viisi vuotta. Tämä 
toimikausi voidaan uusia kerran.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että kriisinratkaisuneuvostoon lisätään neljä riippumatonta jäsentä, jotka eivät 
edusta mitään jäsenvaltiota tai kansallista viranomaista. Näin pyritään vahvistamaan 
kriisinratkaisuneuvoston ja sen tekemien päätösten eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä 
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tarkistus liittyy 39, 49, 51 ja 53 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 871
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pääjohtaja ja varapääjohtaja hoitavat 
tehtäviään komission ja 
kriisinratkaisuneuvoston päätösten 
mukaisesti.

Pääjohtaja ja varapääjohtaja hoitavat 
tehtäviään komission, EKP:n ja 
kriisinratkaisuneuvoston päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 872
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osallistuessaan keskusteluihin ja 
päätöksentekoprosessiin 
kriisinratkaisuneuvostossa pääjohtaja ja 
varapääjohtaja eivät saa pyytää eivätkä 
ottaa vastaan ohjeita unionin toimielimiltä 
tai elimiltä, vaan ilmaisevat oman 
näkemyksensä ja äänestävät 
riippumattomasti. Varapääjohtaja ei ole 
kyseisten keskustelujen ja 
päätöksentekoprosessien yhteydessä 
pääjohtajan alaisuudessa.

Osallistuessaan keskusteluihin ja 
päätöksentekoprosessiin 
kriisinratkaisuneuvostossa pääjohtaja ja 
varapääjohtaja ja neljä riippumatonta 
jäsentä eivät saa pyytää eivätkä ottaa 
vastaan ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, vaan ilmaisevat oman 
näkemyksensä ja äänestävät 
riippumattomasti. Neljä riippumatonta 
jäsentä eivät ole kyseisten keskustelujen ja 
päätöksentekoprosessien yhteydessä 
pääjohtajan alaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että kriisinratkaisuneuvostoon lisätään neljä riippumatonta jäsentä, jotka eivät 
edusta mitään jäsenvaltiota tai kansallista viranomaista. Näin pyritään vahvistamaan 
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kriisinratkaisuneuvoston ja sen tekemien päätösten eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä 
tarkistus liittyy 39, 49, 51 ja 52 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 873
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot tai muut julkiset tai 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan pääjohtajaan tai 
varapääjohtajaan näiden hoitaessa 
tehtäviään.

2. Jäsenvaltiot tai muut julkiset tai 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan pääjohtajaan tai 
varapääjohtajaan tai neljään 
riippumattomaan jäseneen näiden 
hoitaessa tehtäviään.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että kriisinratkaisuneuvostoon lisätään neljä riippumatonta jäsentä, jotka eivät 
edusta mitään jäsenvaltiota tai kansallista viranomaista. Näin pyritään vahvistamaan 
kriisinratkaisuneuvoston ja sen tekemien päätösten eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä 
tarkistus liittyy 39, 49, 51 ja 52 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 874
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pääjohtajan ja varapääjohtajan on 78 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
palvelussuhteensa päätyttyä edelleen 
noudatettava kunniallisuutta ja 
pidättyvyyttä hyväksyessään tiettyjä 
tehtäviä tai etuja.

3. Pääjohtajan ja varapääjohtajan ja neljän 
riippumattoman jäsenen on 78 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
palvelussuhteensa päätyttyä edelleen 
noudatettava kunniallisuutta ja 
pidättyvyyttä hyväksyessään tiettyjä 
tehtäviä tai etuja.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että kriisinratkaisuneuvostoon lisätään neljä riippumatonta jäsentä, jotka eivät 
edusta mitään jäsenvaltiota tai kansallista viranomaista. Näin pyritään vahvistamaan 
kriisinratkaisuneuvoston ja sen tekemien päätösten eurooppalaista ulottuvuutta. Tämä 
tarkistus liittyy 39, 49, 51 ja 52 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 875
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
III osa – IV a osasto (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Neuvoa-antavat komiteat

Or. en

Tarkistus 876
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
53 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Kriisinratkaisuneuvosto voi perustaa 
komiteoita, jotka antavat YKM:lle 
erilaisia politiikkoja, kuten systeemistä 
kriisinratkaisua ja investointeja, koskevaa 
neuvontaa ja opastusta. 
Kriisinratkaisuneuvosto voi päättää 
käyttää EJRK:n neuvoa-antavan 
tieteellisen komitean asiantuntemusta.

Or. en
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Tarkistus 877
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisuneuvosto vastaa tarvittavan 
rahoituksen ja henkilöstön osoittamisesta 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamiseen.

Kriisinratkaisuneuvosto vastaa tarvittavan 
rahoituksen ja henkilöstön osoittamisesta 
sille tällä asetuksella annettujen tehtävien 
hoitamiseen.

Komission tämän asetuksen 16 artiklan 
mukaisia tehtäviä koskevat määrärahat, 
kriisinratkaisuneuvoston tämän asetuksen 
mukaisten toimien rahoitus ja tämän 
asetuksen mukaisten 
kriisinratkaisutoimien rahoitus eivät 
missään tapauksessa saa merkitä 
jäsenvaltioiden tai unionin 
talousarviovastuuta. 

Or. en

Tarkistus 878
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvoston talousarvioon
otettavien tulojen ja menojen on oltava 
tasapainossa.

2. Kriisinratkaisuneuvoston
hallintotalousarvioon otettavien tulojen ja 
menojen on oltava tasapainossa.

Or. en

Tarkistus 879
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Talousarvio koostuu kahdesta osasta:
sen I osa koskee kriisinratkaisuneuvoston 
hallintoa ja II osa kriisinratkaisurahastoa.

3. Talousarvio koostuu kolmesta osasta:
sen I osa koskee kriisinratkaisuneuvoston 
hallintoa, II osa komission tämän 
asetuksen 16 artiklan mukaisia tehtäviä 
koskevaa hallintoa ja III osa 
kriisinratkaisurahastoa.

Or. en

Tarkistus 880
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion I osan tulot koostuvat 
vuotuisista rahoitusosuuksista, jotka ovat 
tarpeen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisten hallintomenojen kattamiseksi.

1. Talousarvion I osan tulot koostuvat 
vuotuisista rahoitusosuuksista, jotka ovat 
tarpeen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisten arvioitujen vuotuisten
hallintomenojen kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 881
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä artikla ei rajoita kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten oikeutta 
kantaa kansallisen lainsäädännön 
mukaisia maksuja artiklasta aiheutuvista 
kustannuksista, mukaan luettuina 
kriisinratkaisuneuvoston kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä, 
kriisinratkaisuneuvoston avustamisesta ja 
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kriisinratkaisuneuvoston antamien 
ohjeiden noudattamisesta aiheutuvat 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

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

Tarkistus 882
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
56 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

56 a artikla
Talousarvion II osa, joka koskee 

komission tämän asetuksen 16 artiklan 
mukaisten tehtävien hallinnointia

1. Talousarvion II osan tulot koostuvat 
vuotuisista rahoitusosuuksista, jotka ovat 
tarpeen komission tämän asetuksen 
16 artiklan 1 kohdan mukaisia tehtäviä 
koskevien hallintomenojen kattamiseksi.
2. Talousarvion II osan menot sisältävät 
ainakin komission tämän asetuksen 
16 artiklan mukaisiin tehtäviin liittyvät 
henkilöstö-, palkka-, hallinto-, 
infrastruktuuri-, henkilöstökoulutus- ja 
toimintamenot.
3. Komission 2 kohdassa tarkoitetuista 
kaikista menoista laaditaan 
kalenterivuotta vastaavaa 
varainhoitovuotta varten arvio, jonka 
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perusteella menot otetaan komission 
laatimaan talousarviota koskevaan 
selvitykseen ja toimitetaan vuosittain 
kriisinratkaisuneuvostolle tämän 
asetuksen soveltamiseksi. Selvitys on II 
osa kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviossa.

Or. en

Tarkistus 883
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa koskeva 
talousarvion II osa

Kriisinratkaisurahastoa koskeva 
talousarvion III osa

Or. en

Tarkistus 884
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvion II osan tulot koostuvat 
erityisesti seuraavista:

1. Talousarvion III osan tulot koostuvat 
erityisesti seuraavista:

Or. en

Tarkistus 885
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden laitosten 62 artiklan 
mukaisesti maksamat rahoitusosuudet 
lukuun ottamatta 62 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua vuotuista 
rahoitusosuutta;

a) osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden laitosten 62 artiklan 
mukaisesti maksamat rahoitusosuudet 
lukuun ottamatta 62 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua vuotuista 
rahoitusosuutta; maksujen määrä riippuu 
laitoksia koskevasta takuujärjestelmästä. 
Pankki, joka on mukana laitoksia 
koskevassa takuujärjestelmässä, voi 
maksaa pienemmän summan.

Or. en

Tarkistus 886
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jäljempänä 64 artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetun lainajärjestelyn puitteissa 
saaduista lainoista maksettavat korot.

Or. en

Tarkistus 887
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion ennakkoarvion perusteella.
Sitä mukautetaan tarvittaessa.

2. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion ennakkoarvion perusteella.
Ennakkoarvioon sisältyy komission 
56 a artiklan mukaisesti laatima 
talousarviota koskeva selvitys.
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Or. en

Tarkistus 888
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion ennakkoarvion perusteella. 
Sitä mukautetaan tarvittaessa.

2. Kriisinratkaisuneuvoston täysistunto 
hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion ennakkoarvion perusteella.

Or. en

Tarkistus 889
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviota voidaan tarvittaessa 
muuttaa vastaavasti täysistunnossa 
kriisiratkaisuneuvoston 
neljännesvuosittain tekemän tarkastelun 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 890
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
toimittaa kunkin vuoden maaliskuun 31 
päivään mennessä kriisinratkaisuneuvoston 
edellisen varainhoitovuoden alustavan 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille,
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

3. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
toimittaa kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä 
kriisinratkaisuneuvoston edellisen 
varainhoitovuoden alustavan tilinpäätöksen 
Euroopan parlamentille, euroryhmälle ja 
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
edustajille, joiden rahayksikkö ei ole euro,
komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

Or. en

Tarkistus 891
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtaja toimittaa kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivään mennessä lopullisen 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille,
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

5. Pääjohtaja toimittaa kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivään mennessä lopullisen 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille,
euroryhmälle, niiden osallistuvien 
jäsenvaltioiden edustajille, joiden 
rahayksikkö ei ole euro, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

Or. en

Tarkistus 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla
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Tilintarkastustuomioistuin
1. Tarkasteltuaan 
kriisinratkaisuneuvoston 60 artiklan 
mukaisesti laatimaa lopullista 
tilinpäätöstä tilintarkastustuomioistuin 
laatii havainnoistaan kertomuksen ja 
esittää sen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 1 päivänä joulukuuta 
mennessä kunkin varainhoitovuoden 
päättymisestä.
2. Tilintarkastustuomioistuin raportoi 
erityisesti seuraavista:
a) taloudellisuus, tehokkuus ja 
vaikuttavuus, jolla varoja (myös 
kriisinratkaisurahaston varoja) on 
käytetty;
b) mahdolliset ehdolliset velat (joko 
komissiolle, kriisinratkaisuneuvostolle tai 
muualle), jotka ovat aiheutuneet 
komission tai kriisinratkaisuneuvoston 
suorittaessa tämän asetuksen mukaisia 
tehtäviään.
3. Edellä 1 kohdassa mainituista 
tehtävistä riippumatta 
tilintarkastustuomioistuin laatii 
erityiskertomuksen, joka koskee kutakin 
16 artiklan mukaista päätöstä 2 artiklassa 
tarkoitetun kaltaisten yhteisöjen 
kriisinratkaisusta. Kussakin 
kertomuksessa tarkastellaan 2 kohdassa 
tarkoitettujen asioiden lisäksi,
a) oliko kriisinratkaisu tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen;
b) oliko kriisinratkaisu hyvin suunniteltu 
ja rakenteeltaan onnistunut erityisesti 
kriisinratkaisukehyksen ja 
kriisinratkaisujärjestelmän osalta;
c) oliko taloudellisuus otettu riittävällä 
tavalla huomioon.
4. Kukin 3 kohdan mukainen kertomus 
laaditaan 12 kuukauden kuluessa 
päivästä, jona komissio teki 16 artiklan 
mukaisen päätöksen kyseisestä yhteisöstä. 
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5. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää tilintarkastustuomioistuinta 
tutkimaan 3 kohdan mukaisessa 
kertomuksessa tai täydentävässä 
kertomuksessa myös muita kysymyksiä, 
joita saatetaan toisinaan yksilöidä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 893
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla
Tilintarkastustuomioistuin

1. Tarkasteltuaan 
kriisinratkaisuneuvoston laatimaa 
60 artiklassa säädettyä lopullista 
tilinpäätöstä tilintarkastustuomioistuin 
esittää havainnoistaan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
1 päivänä joulukuuta mennessä kunkin 
varainhoitovuoden päättymisestä. 
2. Tilintarkastustuomioistuimen 
laatimaan kertomukseen sisältyy 
seuraavaa:
a) taloudellisuus, tehokkuus ja 
vaikuttavuus, jolla varoja, mukaan 
luettuina kriisinratkaisurahaston varat, 
on käytetty;
b) mahdolliset ehdolliset velat, jotka ovat 
aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston 
tämän asetuksen mukaisten tehtävien 
hoitamisesta. 
3. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
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kertomuksen kustakin 16 artiklan 
mukaisesti tehdystä yhteisöjen 
kriisinratkaisua koskevasta päätöksestä. 
Kussakin kertomuksessa tarkastellaan 
2 kohdan määräysten lisäksi,
a) oliko kriisinratkaisu tämän asetuksen 
ja pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] vaatimusten 
mukainen;
b) oliko kriisinratkaisu hyvin suunniteltu 
ja rakenteeltaan onnistunut erityisesti 
kriisinratkaisukehyksen ja 
kriisinratkaisujärjestelmän osalta;
c) oliko taloudellisuus ja syrjimättömyys 
otettu riittävällä tavalla huomioon;
d) oliko kriisinratkaisurahastoa 
mahdollisesti käytetty perusteettomiin 
tarkoituksiin.
4. Kukin 3 kohdan mukainen kertomus 
laaditaan 12 kuukauden kuluessa 
päivästä, jona 16 artiklan mukainen 
kriisinratkaisua koskeva päätös tehtiin.
5. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat pyytää tilintarkastustuomioistuinta 
tutkimaan 3 kohdan mukaisessa 
kertomuksessa tai täydentävässä 
kertomuksessa myös muita kysymyksiä, 
joita saatetaan toisinaan yksilöidä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 894
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Varainhoitoa koskevat säännökset 
perustuvat, siltä osin kuin se on 
sopusoinnussa kriisinratkaisuneuvoston 
ominaispiirteiden kanssa, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 208 artiklan 
mukaisesti muille SEUT-sopimuksen 
mukaisesti perustetuille elimille 
vahvistettuun varainhoidon 
puiteasetukseen.

Varainhoitoa koskevat säännökset 
perustuvat, siltä osin kuin se on 
sopusoinnussa kriisinratkaisuneuvoston 
ominaispiirteiden kanssa ja ottaen 
huomioon, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
osallistu siihen tai hyödy siitä, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 208 artiklan 
mukaisesti muille SEUT-sopimuksen 
mukaisesti perustetuille elimille 
vahvistettuun varainhoidon 
puiteasetukseen.

Or. en

Tarkistus 895
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut yhteisöt 
osallistuvat kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion rahoitukseen tämän asetuksen 
ja 5 kohdan nojalla annettujen 
rahoitusosuuksia koskevien delegoitujen 
säädösten mukaisesti. Rahoitusosuudet 
kattavat

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut yhteisöt 
osallistuvat kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion rahoitukseen tämän asetuksen 
ja 5 kohdan nojalla annettujen 
rahoitusosuuksia koskevien suuntaviivojen
mukaisesti. Rahoitusosuudet kattavat

Or. en

Tarkistus 896
Werner Langen

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

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut yhteisöt 
osallistuvat kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion rahoitukseen tämän asetuksen 
ja 5 kohdan nojalla annettujen 
rahoitusosuuksia koskevien delegoitujen 
säädösten mukaisesti. Rahoitusosuudet 
kattavat

1. Edellä 2 artiklassa tarkoitetut yhteisöt 
osallistuvat kriisinratkaisuneuvoston 
talousarvion rahoitukseen tämän asetuksen 
ja 5 kohdan nojalla annettujen 
rahoitusosuuksia koskevien suuntaviivojen
mukaisesti. Rahoitusosuudet kattavat

Or. de

Tarkistus 897
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vuotuiset rahoitusosuudet, jotka ovat 
tarpeen hallintomenojen kattamiseksi;

a) vuotuiset rahoitusosuudet, jotka ovat 
tarpeen 66 artiklan mukaisesti laskettujen
hallintomenojen kattamiseksi, mukaan 
lukien 56 a artiklan mukaiset komission 
hallintomenot;

Or. en

Tarkistus 898
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusosuuksien määrät on 
vahvistettava sellaiselle tasolle, että 
vastaavalla tulojen määrällä voidaan 
periaatteessa varmistaa 
kriisinratkaisuneuvoston talousarvion 
tasapaino kunkin vuoden ja 
kriisinratkaisurahaston tehtävien osalta.

2. Rahoitusosuuksien määrät on 
vahvistettava sellaiselle tasolle, että 
vastaavalla tulojen määrällä voidaan 
periaatteessa varmistaa 
kriisinratkaisuneuvoston talousarvion 
tasapaino, mukaan lukien komission 
tämän asetuksen 16 artiklan mukaisia 
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tehtäviä koskeva talousarvio.

Or. en

Tarkistus 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 5 
kohdassa tarkoitettujen delegoitujen 
säädösten mukaisesti kunkin 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön maksettavat 
rahoitusosuudet kyseiselle yhteisölle 
osoitetussa päätöksessä.
Kriisinratkaisuneuvosto soveltaa 
menettely-, raportointi- ja muita sääntöjä 
sen varmistamiseksi, että rahoitusosuudet 
maksetaan täysimääräisesti ja ajallaan.

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää
toimivaltaisen viranomaisen, myös 
EKP:n, ehdotuksesta 5 kohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti kunkin 2 artiklassa tarkoitetun
yhteisön maksettavat rahoitusosuudet 
kyseiselle yhteisölle osoitetussa 
päätöksessä. Kriisinratkaisuneuvosto 
soveltaa menettely-, raportointi- ja muita 
sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
ja ajallaan.

Or. en

Tarkistus 900
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 5 
kohdassa tarkoitettujen delegoitujen 
säädösten mukaisesti kunkin 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön maksettavat 
rahoitusosuudet kyseiselle yhteisölle 
osoitetussa päätöksessä.
Kriisinratkaisuneuvosto soveltaa 
menettely-, raportointi- ja muita sääntöjä 
sen varmistamiseksi, että rahoitusosuudet 

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
5 kohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen
mukaisesti kunkin 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön maksettavat rahoitusosuudet 
kyseiselle yhteisölle osoitetussa 
päätöksessä. Kriisinratkaisuneuvosto 
soveltaa menettely-, raportointi- ja muita 
sääntöjä sen varmistamiseksi, että 
rahoitusosuudet maksetaan täysimääräisesti 
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maksetaan täysimääräisesti ja ajallaan. ja ajallaan.

Or. en

Tarkistus 901
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä ei missään tapauksessa pyydetä 
antamaan ylimääräisiä vuotuisia 
maksuosuuksia 1 artiklan a kohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 902
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja 
yhteisöjä ei pyydetä osallistumaan 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 903
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 c. Olemassa olevilla kansallisilla 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyillä jo 
kerätyt varat siirretään yhteiseen 
kriisinratkaisurahastoon.

Or. en

Tarkistus 904
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 82 
artiklan mukaisesti rahoitusosuuksia 
koskevia delegoituja säädöksiä, joissa

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
82 artiklan mukaisesti rahoitusosuuksia 
koskevia suuntaviivoja, joissa

Or. en

Tarkistus 905
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 82 
artiklan mukaisesti rahoitusosuuksia 
koskevia delegoituja säädöksiä, joissa

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
rahoitusosuuksia koskevia suuntaviivoja, 
joissa

Or. de

Tarkistus 906
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 82 
artiklan mukaisesti rahoitusosuuksia 
koskevia delegoituja säädöksiä, joissa

5. EPV laatii 82 artiklan mukaisesti 
rahoitusosuuksia koskevia teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa

Or. en

Tarkistus 907
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) määritetään vuotuiset rahoitusosuudet, 
jotka ovat tarpeen kriisinratkaisuneuvoston 
hallintomenojen kattamiseksi ennen kuin 
se on täysin toimintakykyinen.

d) määritetään ensimmäisten vuotuisten 
rahoitusosuuksien määrät, jotka ovat 
tarpeen kriisinratkaisuneuvoston 
hallintomenojen kattamiseksi ennen kuin 
se on täysin toimintakykyinen.

Or. en

Tarkistus 908
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EPV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään (päivämäärä).
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 909
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella 
on valtuudet tehdä kaikkien 
kriisinratkaisuneuvostolta unionin
rahoitusta saaneiden edunsaajien, 
toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta 
asiakirjoihin perustuvia ja paikalla 
suoritettavia tarkastuksia.

2. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella 
on valtuudet tehdä kaikkien 
kriisinratkaisuneuvostolta rahoitusta 
saaneiden edunsaajien, toimeksisaajien ja 
alihankkijoiden osalta asiakirjoihin 
perustuvia ja paikalla suoritettavia 
tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
III osa – V osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto

Yhteinen kriisinratkaisun 
rahoitusmekanismi

Or. en

Tarkistus 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
III osa – V osasto – 2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteinen pankkialan Yhteinen kriisinratkaisun 
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kriisinratkaisurahasto rahoitusmekanismi

Or. en

Tarkistus 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto.

1. Perustetaan yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto kansallisten 
kriisinratkaisurahastojen koordinoiduksi 
verkostoksi.

Or. en

Tarkistus 913
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto.

1. Perustetaan yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto. Rahasto korvaa 
kansalliset kriisinratkaisurahastot 
[pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisu]direktiivin mukaisesti 
osallistuvien jäsenvaltioiden osalta.

Or. en

Perustelu

Yhteensopiva pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin kanssa: yhteisen 
kriisinratkaisurahaston maksusomuuksiin olisi sovellettava vuotuista kohtuullisuuskattoa, 
jotta ei horjuteta terveellä pohjalla olevia pankkeja.
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Tarkistus 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan yhteinen pankkialan
kriisinratkaisurahasto.

1. Perustetaan eurooppalainen
kriisinratkaisurahasto järjestelmän 
kannalta merkityksellisiä laitoksia varten.

Or. en

Tarkistus 915
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisurahastoa ainoastaan II osan 
I osastossa määriteltyjen 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen ja 12 ja 13 artiklassa 
säädettyjen kriisinratkaisutavoitteiden ja 
kriisinratkaisua koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Unionin talousarvion ei 
missään olosuhteissa katsota olevan 
vastuussa kriisinratkaisurahaston 
kustannuksista tai tappioista.

2. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisurahastoa ainoastaan II osan 
I osastossa määriteltyjen 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen ja 12 ja 13 artiklassa 
säädettyjen kriisinratkaisutavoitteiden ja 
kriisinratkaisua koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Unionin talousarvion ei 
missään olosuhteissa katsota olevan 
vastuussa kriisinratkaisurahaston 
kustannuksista tai tappioista tai 
kriisinratkaisuneuvoston muista veloista.

Or. en

Tarkistus 916
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta



AM\1007293FI.doc 91/160 PE521.797v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisurahastoa ainoastaan II osan 
I osastossa määriteltyjen 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen ja 12 ja 13 artiklassa 
säädettyjen kriisinratkaisutavoitteiden ja 
kriisinratkaisua koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Unionin talousarvion ei 
missään olosuhteissa katsota olevan 
vastuussa kriisinratkaisurahaston 
kustannuksista tai tappioista.

2. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisurahastoa ainoastaan II osan 
I osastossa määriteltyjen 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseen ja 12 ja 13 artiklassa 
säädettyjen kriisinratkaisutavoitteiden ja 
kriisinratkaisua koskevien periaatteiden 
mukaisesti. Unionin talousarvion tai 
jäsenvaltioiden kansallisten 
talousarvioiden ei missään olosuhteissa 
katsota olevan vastuussa 
kriisinratkaisurahaston kustannuksista tai 
tappioista.

Or. en

Tarkistus 917
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahastoa täydennetään 
lainajärjestelyllä mieluiten yhteisön 
julkisen välineen puitteissa, jotta 
varmistetaan, että tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tarkoituksiin on 
välittömästi saatavilla riittävästi 
rahoitusta. Rahasto maksaa kaikki lainat 
kyseisestä lainajärjestelystä takaisin 
sovitussa määräajassa.

Or. en

Tarkistus 918
Markus Ferber
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Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltio voi 65 artiklan 2 kohdan 
mukaiset velvoitteensa täyttääkseen 
perustaa kansallisen rahoitusjärjestelynsä 
alueellaan toimiluvan saaneiden laitosten 
pakollisilla rahoitusosuuksilla, jotka 
perustuvat pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin 66 artiklan 
1 kohdassa ja 94 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettuihin seikkoihin ja joita ei ole 
suoritettu sen 
kriisinratkaisuviranomaisen 
määräysvallassa olevan rahaston kautta 
edellyttäen, että kaikki seuraavista 
ehdoista täyttyvät:
a) rahoitusosuuksina peritty määrä on 
vähintään yhtä suuri kuin 65 artiklassa 
perittäväksi vaadittu määrä;
b) jäsenvaltion 
kriisinratkaisuviranomainen on 
oikeutettu määrään, joka on yhtä suuri 
kuin rahoitusosuuksien määrä ja jonka 
jäsenvaltio saattaa välittömästi tuon 
kriisinratkaisuviranomaisen käyttöön 
tämän pyynnöstä yksinomaan 71 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä tarkoituksia varten. 
Jäsenvaltion on ilmoitettava tämä määrä 
komissiolle vähintään kerran vuodessa; 
sekä
c) jos jäsenvaltio käyttää harkintavaltaa 
rahoitusjärjestelynsä järjestämiseen 
tämän kohdan mukaisesti, sen on 
ilmoitettava asiasta komissiolle ja sen on 
edellytettävä noudattavan tämän 
asetuksen vaatimuksia.
Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
tavoitetason saavuttamiseksi käytettävissä 
oleviin varoihin voidaan sisällyttää 
pakollisia rahoitusosuuksia mistä tahansa 
pakollisten rahoitusosuuksien 
järjestelmästä, jonka jäsenvaltio on 
perustanut 17 päivän kesäkuuta 2010 ja 
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[päivä, jona tämä direktiivi julkaistaan 
virallisessa lehdessä] välisenä aikana, sen 
alueella sijaitsevilta laitoksilta laitosten 
järjestelmäriskiin, kaatumiseen ja 
kriisinratkaisuun liittyvien kustannusten 
kattamiseksi edellyttäen, että jäsenvaltio 
noudattaa tämän VII osaston säännöksiä. 
Rahoitusosuuksia 
talletussuojajärjestelmiin ei oteta 
huomioon laskettaessa 65 artiklassa 
säädettyä kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn tavoitetasoa.

Or. en

Tarkistus 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

64 a artikla
1. Yhteinen kriisinratkaisun 
rahoitusmekanismi koostuu seuraavista:
i) pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin nojalla 
perustetut kansalliset 
kriisinratkaisurahastot niitä 
rahoituslaitoksia varten, joita EKP ei 
suoraan valvo yhteistä 
valvontamekanismia koskevan asetuksen 
6 artiklassa tarkoitetulla tavalla;
ii) tämän asetuksen nojalla perustettu 
eurooppalainen kriisinratkaisurahasto 
niitä yhteisöjä varten, joita EKP suoraan 
valvoo tai jotka sisältyvät tämän asetuksen 
soveltamisalaan 2 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.
2. Jos osallistuvassa jäsenvaltioissa on 
järjestelmäsokki tai jos kansallisella 
kriisinratkaisurahastolla ei ole tarpeeksi 
resursseja uhkaavan kriisin 
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ratkaisemiseen, sovelletaan pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 97 ja 
103 artiklan sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

64 a artikla
Yhteinen kriisinratkaisun 

rahoitusmekanismi
1. Yhteinen kriisinratkaisun 
rahoitusmekanismi koostuu seuraavista:
i) pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin nojalla 
perustetut kansalliset 
kriisinratkaisurahastot niitä 
rahoituslaitoksia varten, joita EKP ei 
suoraan valvo luottolaitosten 
vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille 
annetun neuvoston asetuksen (EU) [ ] 
6 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
ii) tämän asetuksen nojalla perustettu 
eurooppalainen kriisinratkaisurahasto 
niitä yhteisöjä varten, joita EKP suoraan 
valvoo tai jotka sisältyvät tämän asetuksen 
soveltamisalaan 2 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. 
2. Jos osallistuvassa jäsenvaltioissa on 
järjestelmäsokki tai jos kansallisella 
kriisinratkaisurahastolla ei ole tarpeeksi 
resursseja uhkaavan kriisin 
ratkaisemiseen, sovelletaan pankkien 
elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 97 ja 
103 artiklan sääntöjä.



AM\1007293FI.doc 95/160 PE521.797v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 921
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ja kansallisten 
rahoitusjärjestelyjen varat ovat 
viimeistään 10 vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta yhteensä
vähintään [ ] prosenttia kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista veloista 
vähennettyinä omien varojen ja
suojattujen talletusten määrällä.

Or. en

Tarkistus 922
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen 
talletusten määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisista kokonaisveloista 
omia varoja ja suojattuja talletuksia 
lukuun ottamatta.

Or. en
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Tarkistus 923
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 15 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 0,8 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1,5 prosenttia tämän asetuksen 
kattamien kaikkien laitosten direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. de

Tarkistus 925
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 3 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 0,5 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
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vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

vähintään 0,8 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten, 
joihin sovelletaan tätä asetusta 
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kaikista 
direktiivin 94/19/EY mukaisesti suojattujen 
talletusten määrästä.

Or. en

Tarkistus 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa olevien luottolaitosten, 
joihin sovelletaan tätä asetusta 
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, kaikista 
direktiivin 94/19/EY mukaisesti suojattujen 
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talletusten määrästä.

Or. en

Tarkistus 930
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosenttia osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosentti 2 artiklassa 
tarkoitettujen luottolaitosten kaikista 
direktiivin 94/19/EY mukaisesti suojattujen 
talletusten määrästä.

Or. en

Tarkistus 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosentti osallistuvissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

1. Kriisinratkaisurahaston käytettävissä 
olevat varat ovat kussakin osallistuvassa 
jäsenvaltioissa viimeistään 10 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
vähintään 1 prosentti osallistuvassa 
jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden 
luottolaitosten kaikista direktiivin 
94/19/EY mukaisesti suojattujen talletusten 
määrästä.

Or. en
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Tarkistus 932
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suunnitellaan 12 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
luottojärjestely, jolla turvataan 
täysimääräinen eurooppalainen 
varautumisjärjestelmä.

Or. en

Tarkistus 933
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäljempänä olevan 66 artiklan 
mukaisesti lasketut ja 62 artiklan 
mukaisesti perityt kriisinratkaisurahaston 
rahoitusosuudet jaksotetaan 1 kohdassa 
tarkoitetun ensimmäisen vaiheen aikana
ajallisesti mahdollisimman tasaisesti, 
kunnes tavoitetaso saavutetaan, ellei niitä 
olosuhteista riippuen voida aikaistaa
suotuisien markkinaolosuhteiden tai 
rahoitustarpeiden johdosta.

2. Jäljempänä olevan 66 artiklan 
mukaisesti lasketut ja 62 artiklan 
mukaisesti perityt kriisinratkaisurahaston 
rahoitusosuudet jaksotetaan 1 kohdassa 
tarkoitetun ensimmäisen vaiheen aikana 
ajallisesti mahdollisimman tasaisesti, 
kunnes tavoitetaso saavutetaan, ellei niitä 
olosuhteista riippuen voida aikaistaa tai 
viivyttää markkinaolosuhteiden tai 
rahoitustarpeiden johdosta.

Or. en

Tarkistus 934
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava vähintään neljäsosa tavoitetasosta.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava vähintään neljäsosa tavoitetasosta
paitsi tapauksessa, jossa kyseiset 
rahoitusosuudet saattavat aiheuttaa 
vaaraa rahoittajien taloudelliselle 
vakaudelle.

Or. en

Tarkistus 935
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava vähintään neljäsosa tavoitetasosta.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava vähintään neljäsosa tavoitetasosta
edellyttäen, että noudatetaan 57 artiklassa 
säädettyä vuotuista kohtuullisuusrajaa.

Or. en



PE521.797v01-00 102/160 AM\1007293FI.doc

FI

Tarkistus 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava vähintään neljäsosa tavoitetasosta.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitetun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen käytettävissä olevat varat 
vähenevät alle 1 kohdassa määritellyn 
tavoitetason, 66 artiklan mukaisesti 
laskettuja rahoitusosuuksia peritään siihen 
asti, kun tavoitetaso on saavutettu. Jos 
käytettävissä olevia varoja on vähemmän 
kuin puolet tavoitetason mukaisesta 
määrästä, vuotuisten rahoitusosuuksien on 
oltava enintään 0,2 prosenttia suojatuista 
talletuksista.

Or. en

Perustelu

”Vähintään neljäsosan tavoitetaso”, jossa vuotuisia rahoitusosuuksia nostetaan, on liian 
korkea. Tällainen vaatimus johtaisi ainakin 2,5 kertaa normaalia suurempiin vuotuisiin 
maksuosuuksiin ja sillä voisi olla myötäsyklisiä vaikutuksia.

Tarkistus 937
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 82 artiklan
mukaisesti seuraavien seikkojen 
määrittämiseksi:

5. EPV laatii 82 artiklan mukaisesti
teknisten sääntelystandardien luonnoksia
seuraavien seikkojen määrittämiseksi:

Or. en
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Tarkistus 938
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olosuhteet, joissa rahoitusosuuksien 
maksamista voidaan aikaistaa 2 kohdan 
mukaisesti;

b) olosuhteet, joissa rahoitusosuuksien 
maksamista voidaan aikaistaa tai viivyttää
2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 939
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EPV toimittaa kyseiset teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
viimeistään [päivämäärä].
Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
teknisiä sääntelystandardeja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 940
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
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velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella 
toimiluvan saaneiden laitosten velkojen 
kokonaismäärään poislukien omat varat ja
suojatut talletukset.

velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella 
toimiluvan saaneiden laitosten velkojen 
kokonaismäärään poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset. Laskentaperusteesta 
(velat –omat varat –suojatut talletukset) 
vähennetään kertaluontoinen 
500 miljoonan euron tuki.

Or. en

Tarkistus 941
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella 
toimiluvan saaneiden laitosten velkojen 
kokonaismäärään poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset.

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien
2 artiklassa tarkoitettujen luottolaitosten
velkojen kokonaismäärään poislukien omat 
varat ja suojatut talletukset.

Or. en

Tarkistus 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 

1. Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
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suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella
toimiluvan saaneiden laitosten velkojen 
kokonaismäärään poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset.

suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella
olevien laitosten, joihin sovelletaan tätä 
asetusta 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla,
velkojen kokonaismäärään poislukien omat 
varat ja suojatut talletukset.

Or. en

Tarkistus 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella
toimiluvan saaneiden laitosten velkojen 
kokonaismäärään poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset.

Kunkin laitoksen yksilöllinen 
rahoitusosuus peritään vähintään vuosittain 
ja lasketaan suhteellisena osuutena sen 
velkojen määrästä (poislukien omat varat ja 
suojatut talletukset) suhteessa kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella
olevien laitosten, joihin sovelletaan tätä 
asetusta 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla,
velkojen kokonaismäärään poislukien omat 
varat ja suojatut talletukset.

Or. en

Tarkistus 944
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä mukautetaan suhteessa kunkin 
laitoksen riskiprofiiliin direktiivin [ ] 94 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä määritettyjen 
perusteiden mukaisesti.

Sitä mukautetaan suhteessa kunkin 
laitoksen riskiprofiiliin (mukaan lukien 
jäsenyys laitosten suojajärjestelmässä)
direktiivin [ ] 94 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
määritettyjen perusteiden mukaisesti, ja 
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sitä voidaan huojentaa tiettyjen laitosten 
osalta, jotka eivät ole järjestelmän 
kannalta merkityksellisiä.

Or. en

Tarkistus 945
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä mukautetaan suhteessa kunkin 
laitoksen riskiprofiiliin direktiivin [ ] 94 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä määritettyjen 
perusteiden mukaisesti.

Sitä mukautetaan suhteessa kunkin 
laitoksen riskiprofiiliin ottaen huomioon 
jäsenyys laitosten suojajärjestelmässä
direktiivin [ ] 94 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä 
määritettyjen perusteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 946
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä mukautetaan suhteessa kunkin 
laitoksen riskiprofiiliin direktiivin [ ] 94 
artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa
delegoiduissa säädöksissä määritettyjen 
perusteiden mukaisesti.

Se lasketaan ryhmätasolla käyttäen IFRS-
standardeja, ja sitä mukautetaan suhteessa 
kunkin laitoksen riskiprofiiliin direktiivin [ 
] 94 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä määritettyjen 
perusteiden mukaisesti. Näiden 
perusteiden olisi perustuttava pääasiassa 
objektiiviseen ja varmennettavaan tietoon, 
kuten luottoluokituksiin ja muuhun 
dataan.

Or. en



AM\1007293FI.doc 107/160 PE521.797v01-00

FI

Perustelu

Se lasketaan ryhmätasolla käyttäen IFRS-standardeja, jotta voidaan varmistaa tasaveroinen 
kohtelu kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. luottolaitoksen velkoja ei oteta 
huomioon rahoitusosuuksien 
laskemisessa, jos luottolaitos on 
jäsenvaltion keskuspankin, aluehallinnon 
tai paikallisviranomaisen perustama ja 
kyseisellä hallinnolla tai viranomaisella 
on velvoite turvata laitoksen taloudellinen 
perusta ja ylläpitää sen elinkelpoisuutta 
koko sen olemassaolon ajan tai kyseinen 
hallinto tai viranomainen on 
nimenomaisesti taannut velat tai kyseinen 
hallinto tai viranomainen on taannut 
suoraan tai välillisesti vähintään 
90 prosenttia laitoksen myöntämistä 
lainoista ja tärkeimpänä tarkoituksena on 
rahoittaa edistämislainoja, joiden 
myöntäminen ei perustu kilpailuun eikä 
voiton tavoitteluun ja joilla edistetään 
kyseisen hallinnon asettamia 
yhteiskuntapoliittisia tavoitteita;

Or. en

Perustelu

Mukautetaan pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 94 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

1 a. Jos osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön kansallisia 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjä, 
niiden on säädettävä, 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 saa vaikuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 94/18/EY mukaisiin 
jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Teksti vastaa komission ehdotuksen johdanto-osan 62 kappaletta, jossa todetaan, että 
yhteisen pankkien kriisinratkaisurahaston käyttöön ottamisen olisi johdettava kansallisten 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen siirtämiseen yhteiseen pankkien 
kriisinratkaisurahastoon ja siten vastaavasti kyseisten laitosten rahoitusosuuksien 
vähentymiseen, jotta voidaan välttää rahoitusosuuksien kahdentuminen. Tämän tavoitteen 
edistämien edellyttää velvoittavaa oikeudellista säännöstä.

Tarkistus 949
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
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käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Takaisinmaksusitoumuksiin kelpaavat 
varat ovat niitä, jotka jäsenvaltioiden 
keskuspankit ovat hyväksyneet 
vakuudeksi. Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
50 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Korottamalla maksusitoumusten, joiden vakuudeksi on asetettu vähäriskiset varat, joihin ei 
kohdistu kolmansien osapuolten oikeuksia, osuus 30 prosentista 50 prosenttiin autetaan 
saavuttamaan YKM-rahaston tavoitetaso. Se antaa lisäksi pankeille mahdollisuuden käyttää 
osan pääomasta, jota ei ole kanavoitu YKM-rahastoon, lainojen tarjoamiseen 
reaalitaloudelle.

Tarkistus 950
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu
jäsenvaltioiden keskuspankkien 
hyväksymät varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
50 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.
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Or. en

Tarkistus 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
50 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
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käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään
20 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 953
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää maksusitoumukset, joiden 
täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 1 
kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään 
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

2. Edellä 65 artiklassa tarkoitetun 
rahoituksen tavoitetason saavuttamiseksi 
käytettävissä oleviin varoihin voidaan 
sisällyttää käteinen, lähes likvidit varat, 
maksuvalmiusvaatimusten mukaisesti 
korkealaatuisiksi likvideiksi varoiksi 
kelpaavat varat ja maksusitoumukset, 
joiden täydeksi vakuudeksi on asetettu 
vähäriskiset varat, joihin ei kohdistu 
kolmansien osapuolten oikeuksia ja jotka 
ovat kriisinratkaisuneuvoston vapaasti 
käytettävissä ja korvamerkittyjä sen 
yksinomaiseen käyttöön 71 artiklan 
1 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia varten.
Näiden peruuttamattomien 
maksusitoumusten osuus saa olla enintään 
30 prosenttia 1 kohdan nojalla perittävien 
rahoitusosuuksien kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Riskiin perustuvat rahoitusosuudet olisi määriteltävä objektiivisesti ja pankkien olisi voitava 
maksaa rahoitusosuuksia käyttäen korkealaatuisia likvidejä varjoja, jotka vastaavat lähes 
likvidejä varoja.
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Tarkistus 954
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kunkin 
laitoksen yksittäiset rahoitusosuudet ovat 
lopullisia, eikä niitä missään tapauksessa 
voida (takautuvasti) palauttaa.

Or. en

Tarkistus 955
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos osallistuvat jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön kansallisia 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjä, 
niiden on voitava säätää, että kansallisten 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyjen 
käytettävissä olevia varoja, jotka on 
kerätty laitoksilta aiemmin etukäteen 
suoritettavina rahoitusosuuksina, 
käytetään korvaamaan laitoksille 
etukäteen suoritettavia rahoitusosuuksia, 
joiden maksamista rahastoon niiltä 
saatetaan edellyttää. Tällainen hyvitys ei 
saa vaikuttaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 94/18/EY18

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

Or. en

Tarkistus 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 82 artiklan 
mukaisesti seuraavien seikkojen 
määrittämiseksi:

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 82 artiklan 
mukaisesti seuraavien seikkojen 
määrittämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdan toisen alakohdan 
soveltamista:

Or. en

Tarkistus 957
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2 kohdassa tarkoitettujen 
maksusitoumusten vakuuksien laatu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maksusitoumusten kelvollisten vakuuksien määrittely on keskeinen asia, jota komissio 
ehdottaa käsiteltäväksi delegoiduissa säädöksissä. YKM-asetuksessa olisi parempi määritellä, 
että kaikki jäsenvaltioiden keskuspankkien vakuuksiksi hyväksymät varat kelpaavat 
maksusitoumusten takaamiseen.
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Tarkistus 958
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2 kohdassa tarkoitettujen 
maksusitoumusten vakuuksien laatu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 959
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kriisinratkaisuneuvosto voi siihen 
asti, että 65 artiklassa määritelty 
tavoitetaso on saavutettu, vaatia laitoksia 
tarjoamaan sidottua luottojärjestelyä, 
jonka määrä on 50 prosenttia kyseiseen 
laitokseen sovellettavasta suhteellisesta 
riskillä painotetusta tavoitetasosta. Sen 
jälkeen, kun 50 prosentin tavoitetaso on 
saavutettu, mahdolliset 
lisärahoitusosuudet pienentävät sidottua 
järjestelyä. Kriisinratkaisurahaston 
mahdollisesti ennen tavoitetason 
saavuttamista suorittamat maksut lisäävät 
luottojärjestelyä kuhunkin laitokseen 
sovellettavan suhteellisen riskin 
mukaisella määrällä.

Or. en

Tarkistus 960
Vicky Ford
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä tämän asetuksen soveltamisesta 
aiheutuvien tappioiden, kustannusten tai 
muiden menojen, mukaan luettuina 
kriisinratkaisuneuvoston ja komission 
tämän asetuksen mukaisten tehtävien 
hoitamiseen liittyvät mahdolliset muut 
kuin sopimusperusteiset velat,
kattamiseen, kriisinratkaisuneuvosto perii 
osallistuvien jäsenvaltioiden alueella 
toimiluvan saaneilta laitoksilta 62 artiklan 
mukaisesti jälkikäteen ylimääräisiä 
rahoitusosuuksia, jotta lisämäärät voidaan 
kattaa. Nämä ylimääräiset rahoitusosuudet
on laskettava yksittäisille laitoksille 65 ja
66 artiklan mukaisia sääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 961
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen. Niihin sovelletaan 
yksittäisen laitoksen rahoitusosuutta 
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koskevaa vuotuista kohtuullisuusrajaa.

Or. en

Tarkistus 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 63 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan
yksittäisille laitoksille 67 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen. Nämä 
rahoitusosuudet ja 67 artiklassa 
tarkoitettujen maksujen summa eivät saa 
ylittää neljäsosaa tavoitetasosta.

Or. en

Tarkistus 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
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saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä
vuotuiset ylimääräiset rahoitusosuudet
eivät saa ylittää 0,2:ta prosenttia 
suojatuista talletuksista, ja ne lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Olisi ehdottomasti asettava yläraja ylimääräisille rahoitusosuuksille myötäsyklisten 
vaikutusten rajoittamiseksi.

Tarkistus 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella tämän asetuksen 
2 artiklassa tarkoitetuilta laitoksilta
62 artiklan mukaisesti jälkikäteen 
ylimääräisiä rahoitusosuuksia, jotta 
lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella tämän asetuksen 
2 artiklassa tarkoitetuilta laitoksilta
62 artiklan mukaisesti jälkikäteen 
ylimääräisiä rahoitusosuuksia, jotta 
lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 966
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii osallistuvien 
jäsenvaltioiden alueella toimiluvan 
saaneilta laitoksilta 62 artiklan mukaisesti 
jälkikäteen ylimääräisiä rahoitusosuuksia, 
jotta lisämäärät voidaan kattaa. Nämä 
ylimääräiset rahoitusosuudet lasketaan 
yksittäisille laitoksille 66 artiklan mukaisia 
sääntöjä noudattaen.

1. Jos käytettävissä olevat rahoitusvarat 
eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
tappioiden, kustannusten tai muiden 
menojen kattamiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto perii 2 artiklassa 
tarkoitetuilta luottolaitoksilta 62 artiklan 
mukaisesti jälkikäteen ylimääräisiä 
rahoitusosuuksia, jotta lisämäärät voidaan 
kattaa. Nämä ylimääräiset rahoitusosuudet 
lasketaan yksittäisille laitoksille 66 artiklan 
mukaisia sääntöjä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 65–67 artiklassa tarkoitettujen 
vuotuisten rahoitusosuuksien 
kokonaismäärä ei saa ylittää 0,3:a 
prosenttia suojatuista talletuksista.

Or. en

Perustelu

Katto vuotuisten maksuosuuksien kokonaismäärälle on tarpeen myötäsyklisten vaikutusten 
rajoittamiseksi.

Tarkistus 968
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa
delegoituja säädöksiä 82 artiklan 
mukaisesti niiden olosuhteiden ja 
edellytysten määrittelemiseksi, joiden 
täyttyessä 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain 2 
kohdan mukaisista jälkikäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
82 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan:

Or. en

Tarkistus 969
Olle Schmidt

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

a) olosuhteet ja edellytykset, joiden 
täyttyessä 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö 
voidaan vapauttaa kokonaan tai osittain 
2 kohdan mukaisista jälkikäteen 
suoritettavista rahoitusosuuksista; sekä
b) voitosta ennen veroja 
prosenttiosuutena ilmaistu vuotuinen 
kohtuullisuusraja. joka olisi hyvitettävä 
seuraavana vuonna, jos rajaa ei 
saavuteta.

Or. en

Tarkistus 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 971
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 69 artiklassa tarkoitetut vaihtoehtoiset 
rahoituskeinot eivät ole kohtuullisin 
ehdoin välittömästi käytettävissä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 972
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi tehdä
kriisinratkaisurahastoa varten 
lainasopimuksia tai sopia muista 
tukimuodoista rahoituslaitosten tai muiden 
kolmansien osapuolten kanssa, jos 66 ja 67 
artiklan mukaisesti perityt määrät eivät ole 
välittömästi käytettävissä tai eivät riitä 
kriisinratkaisurahaston käytön 
kustannusten kattamiseen.

1. Kriisinratkaisuneuvosto pyrkii tekemään
kriisinratkaisurahastoa varten 
lainasopimuksia tai sopimuksia muista 
tukimuodoista rahoituslaitosten tai muiden 
kolmansien osapuolten kanssa, jos 66 ja 
67 artiklan mukaisesti perityt määrät eivät 
ole välittömästi käytettävissä tai eivät riitä 
kriisinratkaisurahaston käytön 
kustannusten kattamiseen. Jos 
kriisinratkaisuneuvosto ei kykene 
tekemään lainasopimuksia, sen on 
käytettävä 64 artiklan 2 a kohdan 
mukaisesti perustettua lainajärjestelyä.

Or. en

Tarkistus 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Greens/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi tehdä
kriisinratkaisurahastoa varten 
lainasopimuksia tai sopia muista 
tukimuodoista rahoituslaitosten tai muiden 
kolmansien osapuolten kanssa, jos 66 ja 67 
artiklan mukaisesti perityt määrät eivät ole 
välittömästi käytettävissä tai eivät riitä 
kriisinratkaisurahaston käytön 
kustannusten kattamiseen.

1. Kriisinratkaisuneuvosto voi tehdä 
kriisinratkaisurahastoa varten 
lainasopimuksia tai sopia muista 
tukimuodoista ensin yksityisten ja, jos se ei 
ole mahdollista, julkisten rahoituslaitosten 
tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, 
jos 66 ja 67 artiklan mukaisesti perityt 
määrät eivät ole välittömästi käytettävissä 
tai eivät riitä kriisinratkaisurahaston käytön 
kustannusten kattamiseen.

Or. en
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Tarkistus 974
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto hallinnoi 
kriisinratkaisurahastoa ja voi pyytää
komissiota hoitamaan tiettyjä
kriisinratkaisurahaston hallintoon liittyviä 
tehtäviä.

1. Kriisinratkaisuneuvosto hallinnoi 
kriisinratkaisurahastoa ja voi pyytää
asianmukaista kolmatta osapuolta
hoitamaan kriisinratkaisurahaston 
hallintoon liittyvät tehtävät.

Or. en

Perustelu

Yhteinen kriisinratkaisurahaston hallinto voidaan antaa tehtäväksi kolmannelle osapuolelle, 
jolla on kokemusta ja näyttöä varovaisesta ja hillitystä investointisalkun hoidosta. Tämä on 
yleinen käytäntö kansainvälisissä rahoitussopimuksissa.

Tarkistus 975
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisun kohteena olevalta 
laitokselta tai omaisuudenhoitoyhtiöltä 
saatavien määrien sekä koron ja muun 
sijoituksista saatavan tuoton ja mahdollisen 
muun tuoton on koiduttava ainoastaan 
kriisinratkaisurahaston hyödyksi.

2. Kriisinratkaisun kohteena olevalta 
laitokselta tai omaisuudenhoitoyhtiöltä 
saatavien määrien sekä koron ja muun 
sijoituksista saatavan tuoton ja mahdollisen 
muun tuoton on koiduttava ainoastaan 
kriisinratkaisurahaston hyödyksi.
Kriisinratkaisurahastoa hallinnoidaan 
pitäen keskeisenä tavoitteena pääoman 
säilyttämistä investoinneilla 
korkealaatuisiin rahaksi muunnettaviin 
arvopapereihin.

Or. en
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Tarkistus 976
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät omaisuuteen, jonka
luottokelpoisuus on korkea. Sijoitusten 
olisi oltava alakohtaisesti ja
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

Or. en

Tarkistus 977
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.
Kriisinratkaisuneuvosto julkistaa 
investointikehyksen, jossa yksilöidään 
tarkasti kriisinratkaisurahaston 
investointipolitiikka.



PE521.797v01-00 124/160 AM\1007293FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 978
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja. 
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät käteisvaroihin tai valtioiden 
takaamiin kurantteihin arvopapereihin, 
jotka täyttävä seuraavat edellytykset:

a) niillä on 0 prosentin riskipaino Basel II 
-sopimuksen mukaisella luottoriskin 
standardimenetelmällä laskettuna;
b) niistä käydään kauppaa laajoilla, 
syvillä ja aktiivisilla repo- tai 
käteismarkkinoilla, joille on ominaista
alhainen keskittymisaste;
c) niiden on osoitettu olevan luotettava 
likviditeetin lähde markkinoilla (repo tai 
myynti) myös paineen alaisissa 
markkinaolosuhteissa; ja
d) ne eivät ole rahoituslaitoksen tai 
minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön 
velkoja.
Sijoitusten olisi oltava maantieteellisesti 
riittävän hajautettuja keskittymisriskien 
vähentämiseksi. Kyseisten sijoitusten 
tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

Or. en
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Tarkistus 979
Danuta Maria Hübner

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien sekä 
osallistumattomien jäsenvaltioiden, joihin 
on sijoittautunut YKM:ään osallistuvien 
jäsenvaltioiden sivuliikkeitä tai
tytäryhtiöitä, tai hallitustenvälisten 
järjestöjen obligaatioihin tai erittäin 
likvideihin omaisuuseriin, joiden 
luottokelpoisuus on erittäin hyvä.
Sijoitusten olisi oltava maantieteellisesti 
riittävän hajautettuja. Kyseisten sijoitusten 
tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava sijoittaa kaikkien jäsenvaltioiden obligaatioihin eikä 
ainoastaan osallistuvien jäsenvaltioiden obligaatioihin. Se antaisi kriisinratkaisuneuvostolle 
mahdollisuuden hyötyä laajemmasta valikoimasta likvidejä arvopapereita, joilla on korkea 
luottokelpoisuus.

Tarkistus 980
Sławomir Nitras

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
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erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

Or. en

Perustelu

Kriisinratkaisuneuvoston olisi voitava sijoittaa kaikkien jäsenvaltioiden obligaatioihin eikä 
ainoastaan osallistuvien jäsenvaltioiden obligaatioihin, sillä tärkeimpänä tavoitteena on 
sijoittaa erittäin likvideihin arvopapereihin, joilla on korkea luottokelpoisuus riippumatta 
siitä, mistä jäsenvaltioista ne ovat peräisin..

Tarkistus 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät osallistuvien jäsenvaltioiden tai 
hallitustenvälisten järjestöjen 
obligaatioihin tai erittäin likvideihin 
omaisuuseriin, joiden luottokelpoisuus on 
erittäin hyvä. Sijoitusten olisi oltava 
maantieteellisesti riittävän hajautettuja.
Kyseisten sijoitusten tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

3. Kriisinratkaisuneuvosto sijoittaa 
kriisinratkaisurahaston hallussa olevat 
määrät ainoastaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden tai hallitustenvälisten 
järjestöjen obligaatioihin, joiden 
luottokelpoisuus on erittäin korkea.
Sijoitusten olisi oltava maantieteellisesti 
riittävän hajautettuja. Kyseisten sijoitusten 
tuoton on koiduttava 
kriisinratkaisurahaston hyväksi.

Or. en

Tarkistus 982
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Soveltaessaan kriisinratkaisuvälineitä 2 1. Soveltaessaan kriisinratkaisuvälineitä 2 
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artiklassa tarkoitettuihin yhteisöihin
komission päättämässä kehyksessä 
kriisinratkaisuneuvosto voi käyttää 
kriisinratkaisurahastoa seuraaviin 
tarkoituksiin:

artiklassa tarkoitettuihin yhteisöihin
päätetyssä kehyksessä 
kriisinratkaisuneuvosto voi käyttää 
kriisinratkaisurahastoa seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. en

Tarkistus 983
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen, sen tytäryritysten, 
omaisuudenhoitoyhtiön tai erillisen 
varainhoitoyhtiön varojen tai velkojen 
takaamiseksi;

a) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen, sen tytäryritysten, 
omaisuudenhoitoyhtiön tai erillisen 
varainhoitoyhtiön varojen tai velkojen
tilapäiseksi takaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lainojen myöntämiseksi 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle, sen tytäryrityksille, 
omaisuudenhoitoyhtiölle tai erilliselle 
varainhoitoyhtiölle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kriisinratkaisun kohteena olevan 
laitoksen omaisuuserien ostamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 986
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) korvausten maksamiseksi 
osakkeenomistajille tai velkojille, jos 
niiden todetaan 17 artiklan 5 kohdan 
mukaisen arvostuksen perusteella 
saaneen suorituksina saatavistaan 
vähemmän kuin sen, minkä ne 17 artiklan 
16 kohdan mukaisen arvostuksen mukaan 
olisivat saaneet tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) korvausten maksamiseksi 
osakkeenomistajille tai velkojille, jos 
niiden todetaan 17 artiklan 5 kohdan 
mukaisen arvostuksen perusteella 
saaneen suorituksina saatavistaan 

Poistetaan.
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vähemmän kuin sen, minkä ne 17 artiklan 
16 kohdan mukaisen arvostuksen mukaan 
olisivat saaneet tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä;

Or. en

Perustelu

Ei ole kriisinratkaisurahaston tehtävä maksaa korvauksia velkojilla. Korvaukset olisi 
maksettava uudelleenjärjestelyn ja kriisinratkaisun kohteena olleen laitoksen jäämisarvosta. 
Kriisinratkaisurahastojen ei myöskään pitäisi osallistua pääomaan, kuten 3 kohdassa 
todetaan.

Tarkistus 988
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) rahoitusosuuden maksamiseksi 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle sen rahoitusosuuden sijasta, 
joka olisi saatu tiettyjen velkojien 
alaskirjauksella, kun sovelletaan 
velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
kriisinratkaisuviranomainen päättää 
rajata tietyt velkojat velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen soveltamisalan 
ulkopuolelle 24 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) rahoitusosuuden maksamiseksi 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle sen rahoitusosuuden sijasta, 
joka olisi saatu tiettyjen velkojien 
alaskirjauksella, kun sovelletaan 
velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
kriisinratkaisuviranomainen päättää 
rajata tietyt velkojat velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen soveltamisalan 
ulkopuolelle 24 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 990
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) rahoitusosuuden maksamiseksi 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle sen rahoitusosuuden sijasta, joka 
olisi saatu tiettyjen velkojien 
alaskirjauksella, kun sovelletaan 
velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
kriisinratkaisuviranomainen päättää rajata 
tietyt velkojat velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

f) rahoitusosuuden maksamiseksi 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle sen rahoitusosuuden sijasta, joka 
olisi saatu tiettyjen velkojien 
alaskirjauksella ja/tai muuttamalla niiden 
velka osakkeiksi, kun sovelletaan 
velkakirjojen arvon alaskirjausta ja 
kriisinratkaisuviranomainen päättää rajata
tietyt velkojat velkakirjojen arvon 
alaskirjauksen soveltamisalan ulkopuolelle 
24 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 991
Pablo Zalba Bidegain

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

1 a. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivissä säädetyissä 
rajoissa kriisinratkaisurahastoa 
tukemaan mitä tahansa 1 kohdan a–
g alakohdassa tarkoitettua toimea, jos 
suojattujen talletusten alaskirjaus 
kriisinratkaisuprosessissa on 
välttämätöntä.

Or. en

Tarkistus 992
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
kriisinratkaisurahastoa tukemaan mitä 
tahansa edellisen kohdan a–
g alakohdassa tarkoitettua toimea ja 
noudattaa samalla täysimääräisesti 
[pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisu]direktiivin säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisurahastoa ei saa käyttää 
suoraan laitoksen tai 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tappioiden kattamiseen 

3. Kriisinratkaisurahastoa ei missään 
tapauksessa saa käyttää suoraan tai 
välillisesti laitoksen tai 2 artiklassa 
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eikä laitoksen tai 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön pääomapohjan vahvistamiseen.
Siinä tapauksessa, että kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn käyttö 1 kohtaa 
sovellettaessa välillisesti johtaa siihen, 
että osa laitoksen tai 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tappioista siirtyy 
kriisinratkaisurahastolle, sovelletaan 24 
artiklassa säädettyjä kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn käyttöä koskevia 
periaatteita.

tarkoitetun yhteisön tappioiden kattamiseen 
eikä laitoksen tai 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön pääomapohjan vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 994
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisurahastoa ei saa käyttää 
suoraan laitoksen tai 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tappioiden kattamiseen 
eikä laitoksen tai 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön pääomapohjan vahvistamiseen.
Siinä tapauksessa, että kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn käyttö 1 kohtaa 
sovellettaessa välillisesti johtaa siihen, 
että osa laitoksen tai 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tappioista siirtyy 
kriisinratkaisurahastolle, sovelletaan 24 
artiklassa säädettyjä kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn käyttöä koskevia 
periaatteita.

3. Kriisinratkaisurahastoa ei saa käyttää 
suoraan laitoksen tai 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön tappioiden kattamiseen 
eikä laitoksen tai 2 artiklassa tarkoitetun 
yhteisön pääomapohjan vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

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

3 a. Maksut kriisinratkaisurahastosta on 
myönnettävä kansallisten 
kriisiratkaisurahastojen verkoston 
jäsenille suhteessa siihen toiminnan 
tasoon, jota kriisinratkaisun kohteena 
oleva laitos suorittaa kyseisissä 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 996
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kriisinratkaisurahastoa saa käyttää 
yhteen tai useampaan 1 kohdassa 
kuvatuista tarkoituksista vasta sitten, kun 
asianomainen talletussuojajärjestelmä tai 
asianomaiset talletussuojajärjestelmät 
ovat maksaneet kokonaan 73 artiklan 
1 kohdan mukaisesti kriisinratkaisun 
yhteydessä maksettaviksi vaaditut määrät.

Or. en

Tarkistus 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
73 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Set out in BRRD.

Tarkistus 998
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jos 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa 
kriisinratkaisutoimia ja jos toimilla 
taataan, että tallettajien talletukset ovat 
edelleen heidän käytettävissään, 
laitokseen liittyvä talletussuojajärjestelmä 
vastaa direktiivin [ ] 99 artiklan 1 ja 4 
kohdassa yksilöidyistä määristä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 999
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jos 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa 
kriisinratkaisutoimia ja jos toimilla 
taataan, että tallettajien talletukset ovat 
edelleen heidän käytettävissään,
laitokseen liittyvä talletussuojajärjestelmä 
vastaa direktiivin [ ] 99 artiklan 1 ja 4 
kohdassa yksilöidyistä määristä.

1. Osallistuvien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että jos 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa 
kriisinratkaisutoimia, laitokseen liittyvä 
talletussuojajärjestelmä vastaa direktiivin 
[ ] 99 artiklan 1 ja 4 kohdassa yksilöidyistä 
määristä.

Or. en
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Tarkistus 1000
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Määrä, josta talletussuojajärjestelmä 
vastaa 1 kohdan mukaisesti, määritetään 
17 artiklan edellytysten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1001
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin kriisinratkaisuneuvosto 
päättää tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määrästä, josta 
talletussuojajärjestelmä vastaa direktiivin 
[ ] 39 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti, se 
kuulee kyseistä talletussuojajärjestelmää 
ottaen täysimääräisesti huomioon asian 
kiireellisyyden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1002
Peter Simon

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin kriisinratkaisuneuvosto 
päättää tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti määrästä, josta 
talletussuojajärjestelmä vastaa direktiivin [ 
] 39 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
vahvistettujen edellytysten mukaisesti, se 
kuulee kyseistä talletussuojajärjestelmää 
ottaen täysimääräisesti huomioon asian 
kiireellisyyden.

3. Jotta 1 kohdan mukaisesti vastuussa 
oleva talletussuojajärjestelmä voi hoitaa 
asianmukaisesti tallettajien suojaamista 
koskevan tehtävänsä, se on otettava 
varhaisessa vaiheessa mukaan 
kriisinratkaisutoimenpiteiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Kriisinratkaisuneuvosto määrittelee 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
talletussuojajärjestelmää kuultuaan 
määrän, josta talletussuojajärjestelmä 
vastaa direktiivin [ ] 39 artiklan 3 kohdan d 
alakohdassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti. 

Or. de

Tarkistus 1003
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1004
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1005
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1006
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula
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Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan 
liittyvältä osallistuvalta jäsenvaltiolta ole 
välittömästi saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata 
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarvittavien varojen lainaamista koskevan vallan antaminen kriisinratkaisurahastolle on 
erittäin ongelmallista, sillä se avaisi oven yhteisen vastuun ulottamiselle koskemaan 
talletussuojajärjestelmää. Se sisältää myös vaaran epäyhtenäisen toimintakentän luomisesta, 
sillä yksittäisten valtioiden talletussuojajärjestelmien rahoitusasemassa on huomattavia 
eroja.

Tarkistus 1009
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan liittyvältä 
osallistuvalta jäsenvaltiolta ole välittömästi 
saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto voi lainata
tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.

4. Elleivät talletussuojajärjestelmän varat 
ole riittävät kattamaan tallettajille 
suoritettavia maksuja eikä asiaan liittyvältä 
osallistuvalta jäsenvaltiolta ole välittömästi 
saatavissa muita varoja, 
kriisinratkaisurahasto lainaa 
talletussuojajärjestelmältä pyynnön 
saatuaan tarvittavat varat kyseiselle 
talletussuojajärjestelmälle edellyttäen, että 
kaikki direktiivin 94/19/EY 10 artiklan 
edellytykset täyttyvät.
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Or. en

Tarkistus 1010
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
73 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

73 a artikla
Talletussuojajärjestelmien käytön 
kriisiratkaisun yhteydessä on 
tapahduttava noudattaen tarkasti 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin [ ] säännöksiä, 
jotta ei vääristetä kilpailua koko unionin 
alueella. 

Or. en

Tarkistus 1011
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto voi perustaa 
sisäisiä kriisinratkaisuryhmiä, jotka 
koostuvat osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
henkilöstöstä.

3. Kriisinratkaisuneuvosto perustaa sisäisiä 
kriisinratkaisuryhmiä, jotka koostuvat sen 
omasta henkilöstöstä ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten henkilöstöstä.

Or. en

Tarkistus 1012
Diogo Feio
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kriisinratkaisuneuvosto nimittää 
oman ylemmän henkilöstönsä joukosta 
sisäisten kriisinratkaisuryhmien 
koordinaattoreita.

Or. en

Tarkistus 1013
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos sisäisessä kriisiratkaisuryhmässä 
esiintyy ratkaisemattomia kiistoja, 
koordinaattori ja/tai kuka tahansa 
kansallisista kriisiratkaisuviranomaisista 
voi pyytää kriisinratkaisuneuvostoa 
käsittelemään ja ratkaisemaan kiistan 
kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunnossa.

Or. en

Tarkistus 1014
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Kansalliset kriisiratkaisuviranomaiset 
voivat silti valittaa kriisiratkaisuneuvoston 
johdon istunnossaan tekemästä 
päätöksestä oikaisulautakunnalle 
49 artiklan 3 b kohdan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 1015
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
koskevissa asioissa kriisinratkaisuneuvosto 
korvaa jäsenvaltioiden 
julkisviranomaisten vastuuta koskevan 
lainsäädännön yhteisten yleisten 
periaatteiden mukaisesti vahingot, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto tai sen henkilöstö 
on aiheuttanut suorittaessaan tehtäviään, 
erityisesti kriisinratkaisutehtäviään, 
mukaan lukien näiden toteuttamat tai 
toteuttamatta jättämät toimet ulkomaisten 
kriisinratkaisutoimien tukemiseksi.

3. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
koskevissa asioissa kriisinratkaisuneuvosto 
korvaa vahingot, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto tai sen henkilöstö 
on aiheuttanut suorittaessaan tehtäviään, 
erityisesti kriisinratkaisutehtäviään, 
mukaan lukien näiden toteuttamat tai 
toteuttamatta jättämät toimet ulkomaisten 
kriisinratkaisutoimien tukemiseksi.

Or. en

Perustelu

Artiklan 3 kohdassa todetaan, että kriisinratkaisuneuvoston sopimussuhteen ulkopuolinen 
vastuu määritellään ”jäsenvaltioiden julkisviranomaisten vastuuta koskevan lainsäädännön 
yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti”. Ei ole selvää, mitä tämä tarkoittaa käytännössä 
ja mitä sääntöjä sovelletaan.

Tarkistus 1016
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
koskevissa asioissa kriisinratkaisuneuvosto 
korvaa jäsenvaltioiden julkisviranomaisten 
vastuuta koskevan lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti vahingot, 

3. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
koskevissa asioissa kriisinratkaisuneuvosto 
korvaa jäsenvaltioiden julkisviranomaisten 
vastuuta koskevan lainsäädännön yhteisten 
yleisten periaatteiden mukaisesti vahingot, 
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jotka kriisinratkaisuneuvosto tai sen 
henkilöstö on aiheuttanut suorittaessaan 
tehtäviään, erityisesti 
kriisinratkaisutehtäviään, mukaan lukien 
näiden toteuttamat tai toteuttamatta 
jättämät toimet ulkomaisten 
kriisinratkaisutoimien tukemiseksi.

jotka kriisinratkaisuneuvosto tai sen 
henkilöstö on aiheuttanut suorittaessaan 
tehtäviään, erityisesti 
kriisinratkaisutehtäviään, mukaan lukien 
näiden toteuttamat tai toteuttamatta 
jättämät toimet ulkomaisten 
kriisinratkaisutoimien tukemiseksi.

Tällaisissa tapauksissa osallistuvat 
jäsenvaltiot korvaavat monivuotisen 
rahoituskehyksen kautta kustannukset, 
joita ne mahdollisesti ovat välillisesti 
aiheuttaneet osallistumattomille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Olettaen, että komissio on mukana kriisinratkaisuneuvostossa tai vastuussa sille, 
väärinkäytös tai laiminlyönti voi johtaa oikeudenkäyntiin komissiota vastaan ja saattaa siten 
aiheuttaa kustannuksia kriisinratkaisuneuvostolle ja/tai komissiolle. Koska komissiota 
rahoitetaan EU:n talousarviosta, johon kaikki 28 jäsenvaltioita antavat rahoitusosuutensa, 
olisi asianmukaista varmistaa, että osallistuvat jäsenvaltiot korvaavat monivuotisen 
rahoituskehyksen kautta kustannukset, joita on mahdollisesti epäsuorasti aiheutettu 
osallistumattomille jäsenvaltioille.

Tarkistus 1017
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa
kansalliselle kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen 
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa 
kansalliselle kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen 
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 



PE521.797v01-00 144/160 AM\1007293FI.doc

FI

unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tai muodosti ilmeisen ja vakavan 
arviointivirheen.

unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tai muodosti ilmeisen ja vakavan 
arviointivirheen. Mikään korvaus ei saa 
vaikuttaa unionin talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 1018
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa 
kansalliselle kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen 
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 
unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tai muodosti ilmeisen ja vakavan 
arviointivirheen.

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa
osallistuvan jäsenvaltion kansalliselle 
kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 
unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tai muodosti ilmeisen ja vakavan 
arviointivirheen.

Or. en

Tarkistus 1019
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
78 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

78 a artikla
Komission vastuu tämä asetuksen 
16 artiklan mukaisista tehtävistä

1. Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta 
koskevissa asioissa, jotka liittyvät 
komission tämän asetuksen 16 artiklan 
mukaisten tehtävien hoitamiseen, 
korvataan jäsenvaltioiden viranomaisten 
vastuuta koskevan lainsäädännön yleisten 
periaatteiden mukaisesti vahingot, jotka 
komissio tai sen henkilöstö ovat 
aiheuttaneet suorittaessaan tehtäviään, 
erityisesti kriisinratkaisutehtäviään, 
mukaan lukien näiden toteuttamat tai 
toteuttamatta jättämät toimet ulkomaisten 
kriisinratkaisumenettelyjen tukemiseksi.
2. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa kaikki 
sopimussuhteen ulkopuoliset 1 kohdassa 
kuvattujen kaltaiset vastuut.
3. Komission tämän asetuksen mukaisten 
tehtävien hoitamisessa toteuttamia tai 
toteuttamatta jättämiä toimia koskeviin 
oikeudenkäynteihin liittyvät mahdolliset 
kustannukset ja näiden oikeudenkäyntien 
aikana mahdollisesti myönnetyt 
vahingonkorvaukset eivät merkitse
jäsenvaltioiden tai unionin 
talousarviovastuuta.

Or. en

Tarkistus 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
salassapitovelvollisuus koskee myös 
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kriisinratkaisuneuvoston kokouksiin 
tapauskohtaisesti osallistuvia 
tarkkailijoita.

Or. en

Tarkistus 1021
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
salassapitovelvollisuus ei vaikuta 
asetuksen (EY) 1049/2001 soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 1022
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Avoimuus Tiedonsaanti ja henkilötietojen käsittely

Or. en

Tarkistus 1023
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvoston hallussa 
oleviin asiakirjoihin sovelletaan 

Poistetaan.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1049/200128.
__________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).

Or. en

Tarkistus 1024
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – alaviite 28

Komission teksti Tarkistus

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1025
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy 
kuuden kuukauden kuluessa 
ensimmäisestä kokouksestaan 
yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) 

Poistetaan.
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N:o 1049/2001 soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 1026
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päätöksistä, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto on tehnyt 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan 
nojalla, voidaan tehdä kantelu Euroopan 
oikeusasiamiehelle SEUT-sopimuksen 
228 artiklassa määrättyjen edellytysten 
mukaisesti tai muutoksenhakuelimelle 
tehdyn valituksen jälkeen nostaa kanne 
Euroopan unionin tuomioistuimessa 
SEUT-sopimuksen 263 artiklassa 
määrättyjen edellytysten mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1027
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kriisinratkaisuneuvoston päätösten 
kohteena olevilla henkilöillä on oikeus 
tutustua kriisinratkaisuneuvoston 
asiakirja-aineistoon, jollei muiden 
henkilöiden liikesalaisuuksien 
suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista 
eduista muuta johdu. Oikeus tutustua 
asiakirja-aineistoon ei ulotu 
luottamuksellisiin tietoihin.
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Or. en

Tarkistus 1028
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mahdollisesti annettavien 
delegoitujen säädösten on oltava [.../...] 
pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin nojalla 
annettujen vastaavien säädösten 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 1029
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YKM:n toimintaa ja sen 
kriisinratkaisutoimien vaikutusta koko 
unionin etuihin ja rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja 
eheyteen, mukaan lukien sen mahdollinen 
vaikutus kansallisten pankkijärjestelmien 
rakenteisiin unionissa, ja YKM:n sisäisten, 
YKM:n ja YVM:n välisten sekä YKM:n ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisten yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelyjen tehokkuuden 
kannalta;

a) YKM:n toimintaa ja sen 
kriisinratkaisutoimien vaikutusta koko 
unionin etuihin ja rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja 
eheyteen, mukaan lukien sen mahdollinen 
vaikutus kansallisten pankkijärjestelmien 
rakenteisiin unionissa, ja YKM:n sisäisten, 
YKM:n ja YVM:n välisten sekä YKM:n ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisten yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelyjen tehokkuuden 
kannalta. On tarkasteltava huolellisesti 
erityisesti seuraavia seikkoja:
– onko tarpeen muuttaa perussopimusta, 
jotta voidaan saavuttaa tärkeimmät 
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tavoitteet, vakaus ja yleisön luottamus 
rahoitusjärjestelmään;
– onko yhteistyö YKM:n ja YVM:n, 
EPV:n, ESMA:n, EIOPA:n sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
(ESRB) ja muiden viranomaisten, jotka 
kuuluvat Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään (EFVJ), välillä 
asianmukaista;
– koostuuko tämän asetuksen 70 artiklan 
mukainen investointisalkku 
moitteettomista ja monipuolisista 
varallisuuseristä;
– onko valtionvelan ja pankkiriskin 
välinen yhteys selvitetty;
– onko vastuumekanismi asianmukainen;
– ovatko äänestyssäännöt asianmukaisia.

Or. en

Tarkistus 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) YKM:n toimintaa ja sen 
kriisinratkaisutoimien vaikutusta koko 
unionin etuihin ja rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja 
eheyteen, mukaan lukien sen mahdollinen 
vaikutus kansallisten pankkijärjestelmien 
rakenteisiin unionissa, ja YKM:n sisäisten, 
YKM:n ja YVM:n välisten sekä YKM:n ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisten yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelyjen tehokkuuden 
kannalta;

a) YKM:n toimintaa ja sen 
kriisinratkaisutoimien vaikutusta koko 
unionin etuihin ja rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen ja 
eheyteen, mukaan lukien sen mahdollinen 
vaikutus kansallisten pankkijärjestelmien 
rakenteisiin unionissa, vaikutus niiden 
kilpailukykyyn YKM:n ulkopuolisiin ja 
unionin ulkopuolisiin pankkijärjestelmiin 
verrattuna, ja YKM:n sisäisten, YKM:n ja 
YVM:n välisten sekä YKM:n ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisten yhteistyö- ja 
tiedonvaihtojärjestelyjen tehokkuuden 
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kannalta.

Or. en

Tarkistus 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kriisinratkaisuneuvoston ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
vuorovaikutusta sekä YKM:n vaikutuksia 
kyseisiin jäsenvaltioihin.

d) kriisinratkaisuneuvoston ja 
osallistumattomien jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
vuorovaikutusta sekä YKM:n vaikutuksia 
kyseisiin jäsenvaltioihin ja 
kriisinratkaisuneuvoston ja kolmansien 
maiden kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten 
vuorovaikutusta.

Or. en

Tarkistus 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Greens/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) mahdollisuutta perustaa komissiosta 
riippumaton yhteisön laitos hoitamaan 
tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä, 
mukaan luettuina tämän edellyttämät 
mahdolliset muutokset perussopimukseen.

Or. en
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Tarkistus 1033
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. [Pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin] mahdolliseen 
tarkistamiseen on liityttävä YKM:n 
tarkistaminen ja päinvastoin, jotta 
voidaan noudattaa 5 a artiklan 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 1034
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EPV:n [pankkien elvytys- ja 
kriisinratkaisudirektiivin] tai tämän 
asetuksen mukaisesti mahdollisesti 
tekemien päätösten on oltava asetuksessa 
N:o 1093/2010 säädetyn kehyksen ja 
erityisesti kyseisen asetuksen 38 artiklan 
1 kohdan mukaisia. EPV:n on 
varmistettava, että yksikään päätös ei 
vaikuta millään tavalla jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 1035
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä.

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä. Siitä päivämäärästä 
lähtien kansallisten kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyjen käytettävissä olevat 
rahoitusvälineet niissä osallistuvissa 
jäsenvaltioissa, joissa laitokset ovat jo 
suorittaneet maksuosuuksia, on 
siirrettävä kriisinratkaisurahastoon 
niiden rahoitusosuuksien sijasta, jotka on 
peritty 66 artiklan nojalla. Kun nämä 
käytettävissä olevat rahoitusvälineet on 
siirretty kriisinratkaisurahastoon, 
yksikään osallistuva jäsenvaltio ei saa 
ylläpitää kansallisia kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

Olemassa olevat kansalliset rahastot voivat maksaa yhteiseen kriisinratkaisurahastoon 
pankkien puolesta, kunnes rahastot ovat tyhjiä.

Tarkistus 1036
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ]
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä.

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ]
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä, joka korvaa olemassa 
olevat osallistuvien jäsenvaltioiden 
kansalliset kriisinratkaisun 
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rahoitusjärjestelyt.

Or. nl

Tarkistus 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 
artiklan toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun
rahoitusjärjestelynä.

Jäljempänä olevan 88 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä 
lähtien kriisinratkaisurahasto korvaa
direktiivin [ ] VII osaston mukaisen
osallistuvien jäsenvaltioiden 
kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyn.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei täsmennetä, mitä tapahtuu eräissä jäsenvaltioissa jo olemassa 
oleville kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyille sitten kun yhteinen pankkien 
kriisinratkaisurahasto on perustettu. Jotta voidaan välttää laitosten mahdollinen 
kaksinkertainen taakka, olisi varmistettava, että laitoksilta edellytetään maksuosuuksien 
suorittamista ainoastaan yhteiseen rahastoon. Komission ehdotukseen liitettyä perusteluosaa 
noudattaen tekstissä olisi todettava, että rahasto korvaa kansalliset kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyt.

Tarkistus 1038
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden ainoana kriisinratkaisun 
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rahoitusjärjestelynä. rahoitusjärjestelynä.

Or. en

Tarkistus 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisena osallistuvien 
jäsenvaltioiden kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelynä.

Kriisinratkaisurahastoa pidetään 88 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
soveltamispäivästä lähtien kriisinratkaisun 
rahoitusjärjestelyn osana tämän 
asetuksen soveltamisen piiriin kuuluville 
rahoituslaitoksille kussakin direktiivin [ ] 
VII osaston mukaisesti osallistuvassa 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 1040
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto on täysin 
toiminnassa 1 päivään tammikuuta 2015
mennessä.

1. Kriisinratkaisuneuvosto on täysin 
toiminnassa 1 päivään tammikuuta 2018
mennessä.

Or. en

Tarkistus 1041
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vastaa 
kriisinratkaisuneuvoston perustamisesta ja 
alkuvaiheen toiminnasta siihen asti, kunnes 
kriisinratkaisuneuvostolla on 
toiminnallinen valmius oman 
talousarvionsa toteuttamiseen. Tässä 
tarkoituksessa

2. EKP vastaa kriisinratkaisuneuvoston 
perustamisesta ja alkuvaiheen toiminnasta 
siihen asti, kunnes 
kriisinratkaisuneuvostolla on 
toiminnallinen valmius oman 
talousarvionsa toteuttamiseen. Tässä 
tarkoituksessa

Or. en

Tarkistus 1042
Elisa Ferreira

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) komissio voi neuvotella 64 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetun lainajärjestelyn 
perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 1043
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
87 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

87 a artikla
Yhteisön yhteisen lainajärjestelyn 

(finanssipoliittinen 
varautumisjärjestelmä) perustaminen 

osallistuvia jäsenvaltioita varten
SEUT-sopimuksen 311 artiklan, jossa 
todetaan, että unioni huolehtii siitä, että 
sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi ja 
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politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat, ja saman sopimuksen 323 artiklan, 
jossa todetaan, että Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio 
huolehtivat siitä, että käytettävissä on 
varoja, joiden avulla unioni voi täyttää 
oikeudelliset velvoitteensa kolmansia 
osapuolia kohtaan, mukaisesti komissio 
harkitsee lainsäädäntöehdotuksen 
esittämistä* Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhteisön yhteisen 
lainajärjestelyn (finanssipoliittinen 
varautumisjärjestelmä) perustamiseksi 
osallistuvia jäsenvaltioita varten, mikäli 
66 ja 67 artiklan mukaisesti perityt 
määrät eivät ole välittömästi saatavina tai 
ne eivät riitä kattamaan 
kriisinratkaisurahaston käytöstä 
aiheutuvia menoja. Tätä esitystä 
laatiessaan komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon arviot ja 
suositukset, joita tästä erityisestä asiasta 
on määrä laatia omia varoja 
käsittelevässä EU:n korkean tason 
työryhmässä, 
__________________
* Viimeistään yhden vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta ja 
hyvissä ajoin ennen komission ehdotusta 
monivuotisen rahoituskehyksen (2014–
2020) vaalien jälkeisestä tarkistamisesta.

Or. en

Tarkistus 1044
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 6 artiklan 4 kohtaa ei enää 
sovelleta, kun 65 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu rahoituksen tavoitetaso on 
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saavutettu ja kriisinratkaisurahastoa on 
täydennetty yhteisön yhteisellä 
lainajärjestelyllä (finanssipoliittinen 
varautumisjärjestelmä) osallistuvia 
jäsenvaltioita varten niin, että ne voivat 
selviytyä 69 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista tilanteista. 

Or. en

Tarkistus 1045
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–38 
artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2015.

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–
87 artiklaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 1046
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–38 
artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2015.

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–
38 artiklaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2018.

Or. en

Perustelu

YKM:n olisi käynnistyttävä vasta sitten, kun kaikkien osallistuvien pankkien taseet on 
tarkastettu ja perintöasiat on käsitelty kansallisella tasolla. On myös tärkeää, että ennen 
YKM:n käynnistämistä myös YVM ja pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi (mukaan 
luettuna uusi velkakirjojen arvon alaskirjausväline) ovat valmiita ja toiminnassa.
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Tarkistus 1047
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–38 
artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2015.

Tämän asetuksen 7–28 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. de

Tarkistus 1048
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2018.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1049
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 1050
Burkhard Balz
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Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan
1 päivästä tammikuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 1
päivästä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä heinäkuuta 2016.

Or. en

Perustelu

Seurataan ECON-valiokunnan kantaa pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä.


