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Tarkistus 151
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Nimi

Komission teksti Tarkistus

Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen perustamisesta

Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen
perustamisesta

Or. en

Tarkistus 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat yhteisön oikeutta. 

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat unionin oikeutta. 

Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en
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Perustelu

Mukauttaminen Lissabonin sopimukseen

Tarkistus 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
yhteisön valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa 
finanssilaitosten päivittäinen valvonta jäisi 
kansalliselle tasolle ja jossa 
valvontakollegioille annettaisiin 
keskeinen rooli rajatylittävien 
ryhmittymien valvonnassa. Muita 
tavoitteita olisivat pidemmälle menevä 
yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia 
ja -markkinoita koskevien sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen koko yhteisössä. 
Olisi perustettava Euroopan
pankkiviranomainen sekä Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(Euroopan valvontaviranomaiset). 

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
unionin valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa sellaisten
finanssilaitosten päivittäinen valvonta, 
joiden toiminta ei ole unionin laajuista,
jäisi kansalliselle tasolle. 
Valvontakollegioiden olisi valvottava 
sellaisia laitoksia, joiden rajatylittävä 
toiminta ei ole unionin laajuista. 
Euroopan valvontaviranomaisen olisi 
asteittain otettava vastuulleen unionin 
laajuisesti toimivien finanssilaitosten 
valvonta. Muita tavoitteita olisivat 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita 
koskevien sääntöjen yhtenäinen 
soveltaminen koko unionissa. Olisi 
perustettava Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) (vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen) sekä 
Euroopan valvontaviranomainen
(pankkiala) ja Euroopan
valvontaviranomainen
(arvopaperimarkkinat) sekä Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea).
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
oltava osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää.

Or. en
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Perustelu

Euroopan finanssivalvojien järjestelmän on mukauduttava finanssilaitosten erilaisiin 
realiteetteihin. 

Tarkistus 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, jäljempänä 
"vakuutus- ja työeläkeviranomainen", 
olisi pyrittävä toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä 
kuluttajia ja työntekijöitä, 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja erityisesti 
korkeatasoisen, tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan 
varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien 
jäsenvaltioiden erilaiset edut. Jotta 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voisi 
täyttää tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on yhteisön elin, 
joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.

(9) Jotta voitaisiin estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja taata 
tasapuoliset toimintaedellytykset, suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia siten, että samalla otetaan 
huomioon tarve lisätä kilpailua ja 
innovointia sisämarkkinoilla ja taata 
maailmanlaajuinen kilpailukyky,
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen
olisi pyrittävä toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä 
kuluttajia ja työntekijöitä, 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja erityisesti 
korkeatasoisen, tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan 
varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien 
jäsenvaltioiden erilaiset edut. Jotta 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen voisi täyttää 
tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on unionin elin, joka 
on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.
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Tarkistus 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Yhteisöjen tuomioistuin totesi 
asiassa C-217/04 (Yhdistynyt 
kuningaskunta v. Euroopan parlamentti 
ja Euroopan unionin neuvosto), että 
"mikään EY 95 artiklan sanamuodossa ei 
oikeuta päättelemään, että yhteisön 
lainsäätäjän tämän määräyksen 
perusteella toteuttamien toimenpiteiden 
adressaatteina voi olla vain jäsenvaltioita. 
Yhteisön lainsäätäjän suorittaman 
arvioinnin perusteella voi osoittautua 
välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, 
jonka tehtävänä on myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, 
joissa tähän määräykseen perustuvien 
toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen helpottamiseksi on 
asianmukaista toteuttaa oheis- ja 
kehystoimenpiteitä"1. EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklan 
(nykyinen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artikla) nojalla 
vahvistetut toimenpiteet voidaan toteuttaa 
direktiiveillä tai asetuksilla. Esimerkiksi 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
perustettiin 10 päivänä maaliskuuta 2004 
annetulla asetuksella (EY) N:o 460/20042, 
ja myös vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen 
perustetaan asetuksella. 
1 Toukokuun 2 päivänä 2006 annetun tuomion 44 
kohta.
2 EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

Or. en
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Perustelu

Oikeuskäytännössä viitattiin EU:n toimielimiin tai yhteisön elimiin kohdistettuihin 
toimenpiteisiin.

Tarkistus 156
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä 
vakuutuksenottajien, muiden edunsaajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska vakuutus- ja työeläkeviranomainen
on elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset yhteisön oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Niitä muutettaisiin
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei 
kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
yhteisön säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 

(13) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä 
vakuutuksenottajien, muiden edunsaajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen on elin, 
jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
unionin oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Sen vuoksi 
kyseiset standardit eivät saisi olla 
ristiriidassa minkään jäsenvaltion 
lainsäädännön kanssa, koska tällainen 
lainsäädäntö viittaa poliittisten valintojen 
olemassaoloon. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset unionin oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä tai hylkäys selkeiden ja 
avoimien periaatteiden mukaisesti. Ne 
hylättäisiin esimerkiksi silloin, kun ne 
eivät ole unionin oikeuden mukaisia, 
niissä ei kunnioiteta 
suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat 
ristiriidassa finanssipalvelujen 
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standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
unionin säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Or. en

Tarkistus 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tässä asetuksessa säädetty teknisten 
standardien kehittämismenettely ei rajoita 
komission toimivaltaa hyväksyä omasta 
aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 
komiteamenettelyillä Lamfalussy-
rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti.
Teknisissä standardeissa käsiteltäviin 
asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut 
yhteisön säädökset. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäväksi varmistetaan, että 
standardeissa hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

(14) Kyseisten teknisten standardien 
luonnoksille olisi saatava komission 
hyväksyntä, jotta standardeilla olisi sitova 
oikeusvaikutus. Niitä muutetaan 
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
unionin oikeuden mukaisia, niissä ei 
kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
Euroopan unionin säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Komission valtaa hyväksyä tekniset standardit, jotta niillä olisi sitovia oikeusvaikutuksia, olisi 
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rajoitettava, jotta keskeinen rooli hyväksymisessä voitaisiin antaa vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle. Standardien hyväksymisen epääminen komissiolta voitaisiin 
rajata tiettyihin tapauksiin.

Tarkistus 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa yhteisön lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia, jotka eivät ole sitovia. 
Avoimuuden varmistamiseksi ja 
kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos 
ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia.

(15) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa unionin lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia. Avoimuuden varmistamiseksi 
ja kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan julkisesti
perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä 
ohjeita ja suosituksia, jotta ne toimisivat 
täysin avoimesti markkinatoimijoihin 
nähden. Teknisten standardien piiriin 
kuulumattomilla aloilla vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
laadittava parhaita käytäntöjä ja 
tiedotettava niistä.

Or. en

Perustelu

Suuntaa-antavien suositusten olisi oltava markkinatoimijoiden ja yleisen mielipiteen tiedossa, 
jotta niillä olisi mahdollisimman sitova vaikutus. 
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Tarkistus 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
yhteisön oikeuden noudattamisen
varmistamiseksi valtuudet osoittaa
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voitaisiin vedota kansallisissa 
tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin
panna täytäntöön perustamissopimuksen
226 artiklan nojalla. 

(18) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen 
asettamassa määräajassa, tämän olisi
unionin oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi osoitettava viipymättä
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla on
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voidaan vedota kansallisissa 
tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voidaan
panna täytäntöön Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 
artiklan nojalla. 

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Lissabonin sopimukseen

Tarkistus 160
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
yhteisön oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi valtuudet osoittaa 
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voitaisiin vedota kansallisissa 

(18) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
Euroopan unionin oikeuden 
noudattamisen varmistamiseksi valtuudet 
osoittaa kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle virallinen 
lausunto, jolla on välittömiä 
oikeusvaikutuksia, joihin voidaan vedota 
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tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin
panna täytäntöön perustamissopimuksen 
226 artiklan nojalla.

kansallisissa tuomioistuimissa ja 
kansallisten viranomaisten edessä ja jotka 
voidaan panna täytäntöön Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 161
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen 
yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla 
nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen. 
Jotta varmistettaisiin tehokas 
reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun 
toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat 
niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille. 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 162
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen.
Jotta varmistettaisiin tehokas 
reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun 
toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat 
niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille.

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat Euroopan unionin
tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen 
vuoksi vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Kun otetaan huomioon kysymyksen 
arkaluonteisuus, toimivalta kriisitilanteen 
olemassaolon määrittämiseen olisi 
annettava neuvostolle sen jälkeen, kun se 
on kuullut asianmukaisesti komissiota, 
EJRK:ta ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisia. 

Or. en
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Tarkistus 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen.
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille. 

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
vahvistettava kriisitilanteen olemassaolo. 
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla unionin
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Perustelu

EJRK on elin, joka vastaa makrotalouden valvonnasta, joten se on paras elin ilmoittamaan, 
että kyseessä on kriisitilanne. 
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Tarkistus 164
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy 
huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, 
komissiolle olisi annettava toimivalta sen 
määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin 
tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen 
silloin, kun toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille.

(20) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy 
huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, 
neuvostolle olisi annettava toimivalta sen 
määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin 
tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen 
silloin, kun toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla unionin
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille.

Or. en

Tarkistus 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on (21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
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tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
kansallisten valvontaviranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
viranomaisten väliset erimielisyydet 
sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
kansalliset valvontaviranomaiset voivat 
päästää keskinäiseen sopimukseen. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja yhteisön 
oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa. 

tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
kansallisten valvontaviranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
viranomaisten väliset erimielisyydet 
sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
kansalliset valvontaviranomaiset voivat 
päästää keskinäiseen sopimukseen. 
Toimivalta, joka vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on tältä 
osin, olisi määritettävä 1 artiklan 
2 kohdassa mainitussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla unionin
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. 

Or. en

Perustelu

Tarkistusehdotus on seurausta 11 artiklan 1 kohtaan ehdotetusta tarkistuksesta, joka koskee 
"sitovaa sovittelua". Käsiteltävässä asetusluonnoksessa säädetään ainoastaan EVTV:n 
toimivallasta tarjota "sitovaa sovittelua" sekä sovittelumenettelystä. "Sitovan sovittelun" 
laajuudesta on kuitenkin säädettävä tapauskohtaisesti alakohtaisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 166
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
kansallisten valvontaviranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
viranomaisten väliset erimielisyydet 
sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
kansalliset valvontaviranomaiset voivat 
päästää keskinäiseen sopimukseen. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja yhteisön
oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa. 

(21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
kansallisten valvontaviranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
viranomaisten väliset erimielisyydet 
sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
kansalliset valvontaviranomaiset voivat 
päästää keskinäiseen sopimukseen. 
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen toimivaltaan 
olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön 
liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja 
unionin oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla unionin
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. Tapauksissa, joissa asiaan 
liittyvä EU:n lainsäädäntö antaa 
jäsenvaltioille harkintavaltaa, vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomaisen tekemät 
päätökset eivät voi korvata kyseisen 
harkintavallan käyttöä unionin oikeuden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimivaltaan olisi 
kuuluttava sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön 
liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja 
yhteisön oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa. 

(21) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
vakuutus- ja
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen toimivaltaan 
olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön 
liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja 
unionin oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla unionin
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. Tämä koskee myös 
valvontakollegion sisäisiä erimielisyyksiä.

Or. en
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Perustelu

Valvontakollegion sisäisen erimielisyyden ratkaiseminen.

Tarkistus 168
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisäksi Lontoossa 2 päivänä
huhtikuuta 2009 pidetyssä G20-maiden 
johtajien huippukokouksessa annettiin 
rahoitusjärjestelmän vahvistamisesta 
julistus, jossa vaadittiin "suuntaviivojen 
[laatimista] valvontakollegioille ja 
kollegioiden perustamisen ja toiminnan ja 
toimintaan osallistumisen tukemista 
esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevan, 
järjestelmän kannalta tärkeimpien 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
yritysten määrittämisen avulla".

Or. en

Tarkistus 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Kriisin myötä rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
nykyisessä valvonnassa on paljastunut 
pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä 
ovat suurimmat ja monimutkaisimmat 
laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa 
vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä 
puutteet johtuvat yhtäältä 
finanssilaitosten ja toisaalta 
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valvontaelinten vaihtelevista toiminta-
aloista. Finanssilaitokset toimivat 
rajattomilla markkinoilla, kun taas 
valvontaviranomaisten toimivalta 
rajoittuu jäsenvaltioiden sisälle.

Or. en

Perustelu

Kriisi on tuonut esiin vakavia puutteita rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
valvonnassa ja erityisesti niin sanottujen suurten ja monimutkaisten laitosten valvonnassa 
(jotka ovat "liian suuria kaatumaan").

Tarkistus 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Tämä epäsuhta on pyritty 
ratkaisemaan yhteistyömekanismeilla, 
joiden on selkeästi osoitettu olevan 
riittämättömiä. Maaliskuussa 2009 
julkaistussa The Turner Review 
-julkaisussa todetaan myös, että 
toimivammat järjestelyt edellyttävät joko 
kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä 
merkitsee yhtenäismarkkinoiden 
avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle 
menevää Euroopan yhdentymistä. 

Or. en

Perustelu

Tähän mennessä käytetyt yhteistyömekanismit eivät ole riittäneet estämään suurten ja 
monimutkaisten finanssilaitosten kaatumista, mikä on vaarantanut koko rahoitusjärjestelmän 
vakauden.

Tarkistus 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Koko unionia koskeva ratkaisu 
edellyttää, että valvontakollegioiden roolia 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
finanssilaitosten valvonnassa 
vahvistetaan ja että toimivalta valvoa 
unionin laajuisesti toimivia laitoksia 
siirretään asteittain unionin 
viranomaiselle. Unionin laajuisesti 
toimivia finanssilaitoksia ovat muun 
muassa rajojen yli toimivat laitokset sekä 
sellaiset jäsenvaltioiden alueella toimivat 
laitokset, joiden vararikko voisi uhata 
unionin finanssialan sisämarkkinoiden 
vakautta. 

Or. en

Perustelu

Koko EU:n kattava ratkaisu edellyttää vahvempia valvontakollegioita ja eurooppalaista 
viranomaista, jolla on oikeus valvoa EU:n laajuisesti toimivia laitoksia. Vuoden 2009 The 
Turner review -julkaisussa todettiinkin (s. 37), että tällainen yhteinen toimintatapa edellyttää, 
että sääntelyä, valvontaa ja talletussuojaa koordinoidaan enemmän EU:n tasolla.

Tarkistus 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 d) Kansallinen ratkaisu edellyttää 
isäntävaltion kansallisen toimivallan 
lisäämistä muissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevien yhtiöiden tytäryhtiöiden 
sääntelyssä ja valvonnassa. 
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Or. en

Perustelu

Kriisistä saadut kokemukset osoittavat, että nykyiset säännöt ja järjestelyt ovat tulevaisuuden 
kannalta kestämättömiä ja että tarvitaan muutoksia, joissa joko siirretään koordinointi 
enemmän EU:n tasolle tai etsitään kansallinen ratkaisu, joka tarkoittaa isäntävaltion 
valvontaviranomaisten toimivallan lisäämistä. 

Tarkistus 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 e) Valvontakollegioilla olisi oltava 
toimivalta määritellä valvontasäännöt 
unionin oikeuden yhdenmukaisen 
soveltamisen edistämiseksi. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella olisi 
oltava täydet oikeudet osallistua 
valvontakollegioihin, jotta voitaisiin 
sujuvoittaa tietojenvaihtoa sekä edistää 
kollegioiden lähentymistä ja 
yhdenmukaisuutta unionin oikeuden 
soveltamisessa. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
johdettava sellaisten finanssilaitosten 
valvontaa, jotka harjoittavat rajat 
ylittävää toimintaa unionissa. Vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomaisen 
tehtävänä olisi myös oltava sitova sovittelu 
kansallisten valvontaviranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaiselle voitaisiin antaa johtava rooli 
valvontakollegioissa kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi. 
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Tarkistus 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 f) Valvontakollegioilla olisi oltava 
tärkeä rooli sellaisten rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
tehokkaassa, toimivassa ja 
yhdenmukaisessa valvonnassa, jotka eivät 
toimi unionin laajuisesti, mutta 
useimmissa tapauksissa kansallisten 
standardien ja käytäntöjen välillä on 
eroja. Finanssialan perusasetusten 
yhdenmukaistaminen ei ole mielekästä, 
jos valvontakäytännöt jäävät 
epäyhtenäisiksi. Kuten de Larosièren 
raportissa todetaan, on estettävä 
valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva 
kilpailun vääristyminen ja sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö, koska nämä 
saattavat horjuttaa rahoitusvakautta –
muun muassa kannustamalla 
finanssialan toiminnan siirtämistä 
maihin, joissa valvonta on leväperäistä. 
Valvontajärjestelmä on hahmotettava 
oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Or. en

Perustelu

Niin kutsuttu valvontakollegioiden ratkaisu ei johda valvontakriteerien ja -käytäntöjen 
hajanaisuuteen.
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Tarkistus 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin laajuisesti toimivien 
finanssilaitosten vakavaraisuuden 
valvonta olisi annettava Euroopan 
valvontaviranomaiselle (vakuutukset ja 
työeläkkeet). Kansallisten 
valvontaviranomaisten olisi toimittava 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) edustajina ja 
noudatettava sen ohjeita valvoessaan 
unionin laajuista rajatylittävää toimintaa 
harjoittavia finanssilaitoksia.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisesti toimivien laitosten vakavaraisuusvalvonta olisi annettava vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle (joka toimii kansallisten valvontaviranomaisten välityksellä).

Tarkistus 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Unionin laajuisesti toimivat 
laitokset olisi määriteltävä ottamalla 
huomioon kansainväliset standardit.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisesti toimivien finanssilaitosten määritteleminen
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Tarkistus 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) Olisi perustettava eurooppalainen 
vakuutustakuujärjestelmä (järjestelmä) 
vaikeuksissa olevien vakuutuksenottajien, 
edunsaajien ja laitosten suojelemiseksi 
silloin, kun nämä voivat uhata unionin 
yhtenäisten finanssimarkkinoiden 
rahoitusvakautta. Järjestelmä olisi 
rahoitettava kyseisiltä laitoksilta 
perittävillä maksuilla, järjestelmästä 
liikkeeseen lasketulla velalla tai 
poikkeustapauksissa maksuilla, joita 
haittaa kärsineet jäsenvaltiot suorittavat 
aiemmin sovittujen kriteerien mukaisesti 
(tarkistettu yhteistoimintapöytäkirja). 
Järjestelmään suoritettujen maksujen 
olisi korvattava maksut kansallisiin 
vakuutustakuujärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Olisi perustettava eurooppalainen järjestelmä veronmaksajille aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi. Tämä ratkaisu on samansuuntainen kuin pankkitoimintaa koskevan 
asetuksen osalta tehty ratkaisu.

Tarkistus 178
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 

(23) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
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valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 

valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Jäsenvaltio voi rajoittaa kansallisen 
valvontaviranomaisen toimivaltaa 
delegoida tehtäviään. Tehtävien delegointi 
merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin 
toinen valvontaviranomainen niistä 
vastaavan viranomaisen sijasta, mutta 
vastuu valvontapäätöksistä säilyy 
delegoivalla viranomaisella. 
Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, olisi oltava
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
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ja ajankohtaista tietoa. asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa. 

Or. en

Tarkistus 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 

(23) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, olisi oltava
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen tai toisen 
kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
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valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa.

yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi yksilöitävä 
parhaat delegointia ja delegointisopimuksia 
koskevat käytännöt ja edistettävä niiden 
käyttöä.

Or. en

Perustelu

Olisi perustettava eurooppalainen järjestelmä veronmaksajille aiheutuvien riskien 
minimoimiseksi. Tämä ratkaisu on samansuuntainen kuin pankkitoimintaa koskevan 
asetuksen osalta tehty ratkaisu.

Tarkistus 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi aktiivisesti edistettävä yhteisön
koordinoituja valvontatoimia erityisesti 
silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat 

(26) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
aktiivisesti edistettävä unionin
koordinoituja valvontatoimia erityisesti 
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vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä. 
Sen lisäksi, että vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle annettaisiin 
valtuudet toimia kriisitilanteissa, sille olisi 
annettava yleinen koordinointitehtävä 
Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmässä. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien 
olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun 
kansallisten valvontaviranomaisten välillä.

unionin finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaamiseksi. Sen lisäksi, että vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomaiselle
annettaisiin valtuudet toimia 
kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen 
koordinointitehtävä. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen toimissa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan 
kulkuun kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus tuo paremmin esiin viranomaisten koordinointitehtävän finanssimarkkinoiden 
toiminnan turvaamiseksi.

Tarkistus 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
yhteisön ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi
kunnioitettava Euroopan unionin 
toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa yhteisön 
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

(28) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen
olisi edustettava unionia vuoropuhelussa 
ja yhteistyössä unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. 

Or. en
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Perustelu

Euroopan unionin olisi esiinnyttävä yhtenäisenä kansainvälisissä toimielimissä.

Tarkistus 182
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
yhteisön ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi
kunnioitettava Euroopan unionin 
toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa yhteisön
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

(28) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen
olisi edistettävä vuoropuhelua ja 
yhteistyötä unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi
kunnioitettava jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa unionin
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 183
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Valvontakollegioissa toimivien 
valvojien osalta vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen määrittää 
ja kerää tarvittaessa kaikki olennaiset 
tiedot toimivaltaisilta viranomaisilta. Se 
ottaa lisäksi täysin huomioon 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kolmansien maiden 
valvojien väliset nykyiset järjestelyt ja 
ottaa myös huomioon kansainvälisten 
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kollegioiden keskeiset 
kriisinhallintaryhmät, joilla on täydet 
oikeudet saada tiedot käyttöönsä. 
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi oltava 
jäsenenä kriisihallintaryhmissä.

Or. en

Tarkistus 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On olennaisen tärkeää, että vakuutus-
ja työeläkeviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia.  
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
toimitettava kaikki olennaiset tiedot 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi 
toimitettava ainoastaan perustellusta 
pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai 
suosituksia, jotka Euroopan 
järjestelmäriskikomitea on osoittanut 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
varmistettava jatkotoimet.

(31) On olennaisen tärkeää, että vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomainen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia.  
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
toimitettava toisilleen kaikki olennaiset 
tiedot. Saadessaan varoituksia tai 
suosituksia, jotka Euroopan 
järjestelmäriskikomitea on osoittanut 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen
olisi varmistettava jatkotoimet.

Or. de
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Tarkistus 185
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmä, joka 
edustaisi tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksiä ja
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(32) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava kaksi osallisryhmää – yksi 
vakuutus- ja jälleenvakuutusalaa varten 
ja toinen työeläkealaa varten; näistä 
ensimmäinen edustaisi tasasuhtaisesti 
unionin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja toinen
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Näiden 
osallisryhmien olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin ottaa huomioon perustavanlaatuiset erot vakuutusyhtiöiden ja 
työeläkerahastojen välillä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan 
(i) vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmään ja (ii) työeläkealan osallisryhmään. 
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Tarkistus 186
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä, joka edustaisi 
tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(32) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä 
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Ennen teknisten 
standardien luonnosten, ohjeiden ja 
suositusten hyväksymistä vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
laadittava vaikutusarviointi 
varmistaakseen laadukkaan sääntelyn 
parhaiden käytäntöjen noudattamisen. 
Tehokkaan ulkopuolisen avun 
antamiseksi olisi perustettava vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä, joka edustaisi 
asianmukaisessa suhteessa unionin
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
vakuutusedustajia sekä työeläkerahastoja 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä,
ammattiyhdistyksiä, tutkijoita sekä 
kuluttajia ja muita vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkepalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän olisi toimittava 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
finanssipalvelualan muiden 
käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu 
komission tai EU:n lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Eri osallisryhmien edustuksen olisi määräydyttävä osallisryhmälle osoitettujen tehtävien 
mukaan pikemminkin kuin tasasuhtaisesti.



AM\808172FI.doc 33/86 PE439.455v01-00

FI

Tarkistus 187
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmä, joka 
edustaisi tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus-
ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(32) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä.
Sen vuoksi vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
otettava käyttöön avoimia menettelyjä.
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava kaksi osallisryhmää – yksi 
vakuutus- ja jälleenvakuutusalaa varten 
ja yksi ammatillisia lisäeläkkeitä varten –
edustamaan tasasuhtaisesti unionin
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia 
laitoksia (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Näiden 
osallisryhmien olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä. Osallisryhmien olisi 
tarvittaessa koordinoitava työtään.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
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CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, 
ohjeista ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä, joka edustaisi 
tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(32) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi
sallittava asianomaisten osapuolten 
kuuleminen kaikissa sen työhön liittyvissä 
kysymyksissä ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä, joka edustaisi 
tasasuhtaisesti unionin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en
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Perustelu

Osallisryhmän olisi saatava tilaisuus antaa lausuntonsa kaikista tärkeinä pitämistään 
vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen työhön liittyvistä kysymyksistä tai kommentoida 
niitä. Osallisryhmään kuuluvien yksittäisten jäsenten olisi päätettävä itse, haluavatko he 
antaa lausuntonsa vai eivät.

Tarkistus 189
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kriisitilanteissa tai 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi 
luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot 
voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen 
ja viime kädessä saattaa asian neuvoston 
päätettäväksi. On asianmukaista antaa 
neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen 
huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä 
olevat erityisvelvollisuudet.

(33) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen
kriisitilanteissa toteuttamat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat finanssilaitoksen 
vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voivat vedota tähän 
suojalausekkeeseen.

Or. eeen

Perustelu

Asetuksen 23 artiklaan suojalausekkeen rajoittamiseksi esitettyjen tarkistusten johdosta.
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Tarkistus 190
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä, joka edustaisi 
tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia,
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

(33) (32) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen olisi 
tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä, joka edustaisi 
unionin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmässä olisi oltava vähintään 15 
edustajaa kuluttajien ja loppukäyttäjien 
ryhmistä, 5 riippumatonta huippututkijaa 
ja 10 alan ja sen työntekijöiden edustajaa.
Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän olisi toimittava 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
finanssipalvelualan muiden 
käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu 
komission tai unionin lainsäädännöllä.

Or. en
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Tarkistus 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Voittoa tavoittelemattomat järjestöt 
jäävät runsaasti rahoitusta saaviin ja 
hyvät yhteydet omaaviin toimialan 
edustajiin verrattuna syrjään 
finanssipalvelujen tulevaisuudesta 
käytävästä keskustelusta ja sitä 
koskevasta päätöksentekoprosessista. 
Tämä epäkohta on korjattava tarjoamalla 
riittävää rahoitusta niiden edustajille 
vakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmässä.

Or. en

Tarkistus 192
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka hallintoneuvosto 
valitsee avoimella kilpailulla. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen johtaminen olisi 
uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla 
oikeus osallistua hallintoneuvoston ja 
johtokunnan kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

(37) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen edustajana 
olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka Euroopan 
parlamentti nimittää hallintoneuvoston 
järjestämän avoimen valintamenettelyn 
jälkeen. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen johtaminen 
olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla 
tulisi olla oikeus osallistua 
hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Or. en
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Tarkistus 193
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka hallintoneuvosto
valitsee avoimella kilpailulla. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen johtaminen olisi 
uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla 
oikeus osallistua hallintoneuvoston ja 
johtokunnan kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

(37) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen edustajana 
olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka Euroopan 
parlamentti valitsee hallintoneuvoston 
laatiman ehdokasluettelon pohjalta. 
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen johtaminen 
olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla 
tulisi olla oikeus osallistua 
hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että pätevimmän yksilön valitseminen puheenjohtajaksi annetaan 
tehtäväksi kansallisen tason valvonnasta eniten asiantuntemusta omaaville henkilöille –
kansallisille valvojille. Näin estetään politikointi, jota voisi syntyä, jos ehdokasluettelon 
laatisi jokin EU:n toimielimistä.

Tarkistus 194
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 

(40) Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
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unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön
talousarviomenettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin olisi kyse yhteisön
rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tilintarkastus.

pakollisista maksuosuuksista, Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta ja 
finanssilaitosten maksamista suorista 
maksuista. Unionin talousarviomenettelyä 
olisi noudatettava siltä osin kuin on kyse 
unionin rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen
tilintarkastus.

Or. en

Tarkistus 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen, 
jäljempänä "vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen".

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet), jäljempänä "vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen".

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus EJRK:ta, sekä pankkiviranomaista ja arvopaperimarkkinaviranomaista 
koskevien mietintöjen kanssa; tarkoituksena on luoda mielikuva yhtenäisestä ja 
johdonmukaisesta eurooppalaisesta valvontajärjestelmästä.

Tarkistus 196
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen, 

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
vakuutus- ja 
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jäljempänä "vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen".

työeläkevalvontaviranomainen, 
jäljempänä "vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen".

Or. en

Tarkistus 197
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen
toimii direktiivin 64/225/ETY, direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 73/240/ETY, 
direktiivin 76/580/ETY, direktiivin 
78/473/ETY, direktiivin 84/641/ETY, 
direktiivin 87/344/ETY, direktiivin 
88/357/ETY, direktiivin 92/49/ETY, 
direktiivin 98/78/EY, direktiivin 
2001/17/EY, direktiivin 2002/83/EY, 
direktiivin 2002/92/EY, direktiivin 
2003/41/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2005/68/EY, direktiivin 
2007/44/EY, direktiivin 2005/60/EY ja 
direktiivin 2002/65/EY soveltamisalalla,
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimii 
tämän asetuksen sekä direktiivin 
64/225/ETY, direktiivin 73/239/ETY, 
direktiivin 73/240/ETY, direktiivin 
76/580/ETY, direktiivin 78/473/ETY, 
direktiivin 84/641/ETY, direktiivin 
87/344/ETY, direktiivin 88/357/ETY, 
direktiivin 92/49/ETY, direktiivin 
98/78/EY, direktiivin 2001/17/EY, 
direktiivin 2002/83/EY, direktiivin 
2002/92/EY, direktiivin 2003/41/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/68/EY, direktiivin 2007/44/EY, 
direktiivin 2005/60/EY ja direktiivin 
2002/65/EY soveltamisalalla, mukaan 
luettuina näihin säädöksiin perustuvat 
direktiivit, asetukset ja päätökset ja 
mahdolliset muut unionin säädökset, joissa 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle annetaan 
tehtäviä.

Or. en
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Tarkistus 198
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa 
yhteisön oikeuden noudattaminen.

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258
artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa 
unionin oikeuden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 199
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti 
varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ii) 
suojella vakuutuksenottajiaja muita 
edunsaajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen edistää 
julkisen talouden kestävyyttä ja unionin 
vahvoja finanssimarkkinoita 
tavoitteenaan i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa ja kilpailukykyä taloudellisen 
osallisuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten perusteella, 
ehkäisemällä ja korjaamalla 
järjestelmäriskiä ja rajatylittävää riskiä ja
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas, yhdenmukainen ja EU:n tasolla 
harjoitettava valvonta ja sääntely, ii) 
suojella vakuutuksenottajia ja muita 
sidosryhmiä sekä julkista taloutta, iii) 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
avoimuus, tehokkuus ja moitteeton 
toiminta ja sen kestävä vuorovaikutus 
reaalitalouden kanssa, iv) vähentää 
rahoitustoiminnan myötäsyklisyyttä ja 
yleensäkin pitää yllä rahoitusjärjestelmän 
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lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
vakautta, v) edistää rahapolitiikan sujuvaa 
täytäntöönpanoa markkinoilla sekä 
pankkitalletusten ja institutionaalisten 
rahastojen valvontaa, vi) saavuttaa 
euroalueen tavoitteet ja vii) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
yhteistyötä lisäämällä maailmanlaajuista 
kilpailukykyä ja tukemalla vähemmän 
kehittyneiden talouksien taloudellista 
kehitystä. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen yhdenmukaistamisen ja 
soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen 
yhdentymistä ja lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle, sekä laatii 
markkinoista taloudellisia analyyseja 
edistääkseen vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 200
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, iii) 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten vakuutus- ja 

4. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen tavoitteena 
on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, i a) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja 
jäsenvaltioiden välinen epäsiallinen 
kilpailu tiukan valvonnan ja sääntelyn 
täytäntöönpanon avulla, ii) suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, iii) 
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työeläkeviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja vi) kehittää yhteisiä 
menetelmiä, joiden avulla voidaan 
arvioida tuotteiden ominaisuuksien ja 
jakeluprosessin vaikutusta laitosten 
rahoitusasemaan ja kuluttajansuojaan 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
edistämiseksi. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 201
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, iii) 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 

4. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen tavoitteena 
on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella vakuutuksenottajia ja 
muita edunsaajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia 
siten, että samalla otetaan huomioon 
tarve lisätä kilpailua ja innovointia 
sisämarkkinoilla ja tarve taata 
maailmanlaajuinen kilpailukyky, ja vi) 
estää sääntelyn katvealueiden 
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lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen yhdenmukaistamisen ja 
soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen 
yhdentymistä ja lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle, sekä laatii 
markkinoista taloudellisia analyyseja 
edistääkseen vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista. Se ottaa 
huomioon kansainvälisesti sovitut 
standardit ja käytännöt. 

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen olisi otettava huomioon parhaimmat 
kansainväliset käytännöt ja standardit.

Tarkistus 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, iii) 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön

4. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen tavoitteena 
on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella vakuutuksenottajia ja 
muita edunsaajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) estää sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö. Tätä varten vakuutus- ja 
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oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

työeläkevalvontaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

(vi) selittää itse itsensä

Tarkistus 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella 
vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen tavoitteena 
on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja 
sijoittajia, iii) turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja vi) kehittää yhteisiä 
menetelmiä, joiden avulla voidaan 
arvioida tuotteiden ominaisuuksien ja 
jakeluprosessin vaikutusta laitosten 
rahoitusasemaan ja kuluttajansuojaan 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
edistämiseksi. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
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lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

 vii): vuosina 2008–2009 saatujen kokemusten perusteella kuluttajiin kohdistuvia 
vaikutusarviointeja ja muita stressitestejä olisi toteutettava yhteisön laajuisesti käyttämällä 
yhteisiä menetelmiä; näin voidaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, kun harkitaan 
pelastamistoimenpiteitä. 

Tarkistus 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen on 
osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä 
"EFVJ", joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona 39 
artiklassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisyyden vuoksi tämän kohdan teksti sisällytetään (uuteen) 1 a artiklaan.
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Tarkistus 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee yhteistyötä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean, 
jäljempänä "EJRK", kanssa tämän 
asetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhtenäisyyden vuoksi tämän kohdan teksti sisällytetään (uuteen) 1 a artiklaan.

Tarkistus 206
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimii sille 
tässä asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja yksinomaan unionin 
edun mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää turvata Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyllinen, valvonnallinen, 
institutionaalinen ja taloudellinen riippumattomuus. Sen vuoksi asetuksiin ehdotetaan 
lisättäväksi selkeä säännös, joka koskee Euroopan valvontaviranomaisten riippumattomuutta. 
Tämä säännös täydentäisi asetusten muita säännöksiä, jotka koskevat muun muassa 
Euroopan valvontaviranomaisen hallintoneuvoston puheenjohtajan riippumattomuutta.
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Tarkistus 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

1. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen on osa 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmää, 
jonka päätavoitteena on varmistaa, että 
finanssialaan sovellettavat säännöt 
pannaan asianmukaisesti täytäntöön alan 
vakauden säilyttämiseksi ja siten koko 
rahoitusjärjestelmää kohtaan tunnetun 
luottamuksen turvaamiseksi ja 
finanssipalvelujen käyttäjien riittäväksi 
suojaamiseksi.
2. Euroopan finanssivalvonnan 
järjestelmä koostuu seuraavista:
a) asetuksella (EU) N:o …/… perustettu 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
[EJRK];
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) [EAMV]; 
c) asetuksella (EU) N:o …/… perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) [EPV]; 
d) vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen; 
e) jäljempänä 40 artiklassa säädetty 
Euroopan valvontaviranomainen 
(sekakomitea);
f) asetusten (EU) N:o .../... [EAMV], (EU) 
N:o .../ [EVTEV] ja (EU) N:o .../... [EPV] 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset; 
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
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suorittaminen;
3. Vakuutusten ja työeläkkeiden 
valvontaviranomainen tekee säännöllistä 
ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien 
johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja 
laatii yhteisiä kantoja 
finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden monialaisten kysymysten osalta 
Euroopan järjestelmäriskikomitean sekä 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa 40 
artiklassa  tarkoitetun Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
välityksellä. 
4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
13 artiklan 2 kohdan mukaisen 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti EFVJ:n osapuolten on tehtävä 
luottamukseen ja täysimääräiseen 
keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa 
yhteistyötä erityisesti varmistaakseen, että 
niiden toisilleen toimittamat tiedot ovat 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia. 

Or. en

Perustelu

Euroopan finanssivalvontajärjestelmän olisi oltava yhtenäinen eikä pelkästään luettelo 
erilaisista viranomaisista, joiden toimintaa ei koordinoida. Olisi varmistettava tiivis yhteistyö.

Tarkistus 208
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

1. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen on osa 
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Euroopan finanssivalvontajärjestelmää 
(EFVJ); se toimii yhdennettynä valvojien 
verkkona, johon kuuluvat kaikki sellaiset 
jäsenvaltioiden ja unionin viranomaiset, 
joilla on toimivaltaa unionin oikeudessa 
säädetyssä finanssivalvonnassa. EFVJ:n 
tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa 
finanssilaitosten tehokas ja yhtenäinen 
valvonta unionin tasolla 
rahoitusjärjestelmää kohtaan tunnetun 
luottamuksen turvaamiseksi, unionin 
kestävän kasvun tukemiseksi sekä 
yritysten ja kansalaisten tarpeiden 
palvelemiseksi.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
a) asetuksella (EU) N:o …/… perustettu 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
[EJRK];
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) [EAMV];
c) asetuksella (EU) N:o …/… perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) [EPV]; 
d) vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen;
e) jäljempänä 40 artiklassa säädetty 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea;
f) asetusten (EU) N:o .../... [EAMV], EU) 
N:o .../ [EVTEV] ja EU) N:o .../... [EPV] 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen;
3. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
13 artiklan 2 kohdan mukaisen 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti kaikkien EFVJ:n osapuolten 
on tehtävä luottamukseen ja 
täysimääräiseen keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvaa tiivistä 
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yhteistyötä. 
4. Kaikki finanssilaitokset ovat unionin 
oikeuden nojalla oikeudellisesti sitovien 
säädösten ja EFVJ:hin kuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
alaisia. 
5. EFVJ ei saa estää toimivaltaisia 
viranomaisia harjoittamasta kansallista 
valvontavaltaa oikeudellisesti sitovien 
unionin säädösten ja pankkitoiminnan 
vakavaraisuusvalvontaa koskevien 
kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. 
6. Ainoastaan EFVJ:hin kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
finanssilaitoksia unionissa.

Or. en

Tarkistus 209
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
98/78/EY määriteltyjä vakuutusyrityksiä, 
direktiivissä 2005/68/EY määriteltyjä 
jälleenvakuutusyrityksiä, direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan kuuluvia 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia 
laitoksia ja direktiivissä 2002/87/EY 
määriteltyjä finanssiryhmittymiä;

1) 'finanssilaitoksilla' yrityksiä, joiden 
päätoimialana on ottaa vastaan 
talletuksia, myöntää luottoja, tarjota 
vakuutuspalveluja tai muita 
finanssipalveluja asiakkailleen tai 
jäsenilleen taikka harjoittaa 
sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä 
omaan lukuunsa, ja muita unionissa 
toimivia yrityksiä tai yhteisöjä, joiden 
toimiala on samanlainen, vaikka ne eivät 
käy kauppaa suoraan suuren yleisön 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 210
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'järjestelmäriskillä' 
finanssipalvelujen häiriintymisen riskiä, 
joka aiheutuu koko rahoitusjärjestelmän 
tai sen osien merkittävästä 
heikentymisestä ja jolla saattaa olla 
vakavia kielteisiä vaikutuksia 
reaalitalouteen. Tässä yhteydessä mikä 
tahansa finanssilaitos tai välittäjä, 
markkina, infrastruktuuri tai instrumentti 
voi olla järjestelmän kannalta 
merkityksellinen. 

Or. en

Tarkistus 211
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) 'rajatylittävällä riskillä' riskiä, joka 
aiheutuu koko unionissa tai sen osissa 
ilmenevistä talouden 
tasapainottomuuksista tai taloudellisista 
vaikeuksista ja jolla saattaa olla vakavia 
kielteisiä vaikutuksia kahden tai 
useamman jäsenvaltion talouden 
toimijoiden välisiin liiketoimiin, 
sisämarkkinoiden toimintaan tai unionin 
talouteen tai minkä tahansa sen 
jäsenvaltion julkiseen talouteen. Tässä 
yhteydessä mikä tahansa taloudellinen tai 
rahoituksellinen riski voi olla rajatylittävä 
riski.

Or. een
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Tarkistus 212
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimii sille 
tässä asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ainoastaan unionin 
edun mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kaikkien kolmen Euroopan valvontaviranomaisen olisi työskenneltävä koko EU:n etujen 
mukaisesti. 

Tarkistus 213
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten valvontaviranomaisten 
toiminnalla on vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen jäseninä 
oltava unionin laajuinen ulottuvuus.

Or. en
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Tarkistus 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
kotipaikka on Frankfurt. 

Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen kotipaikka 
on […].

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvoston 13. joulukuuta 2003 tekemissä päätelmissä korostetaan seuraavaa: 
"Lopuksi valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneet jäsenvaltioiden edustajat 
päättivät asettaa liittyvät valtiot, sen jälkeen kun ne ovat liittyneet unioniin, etusijalle 
tulevaisuudessa perustettavien muiden laitosten ja virastojen kotipaikkoja jaettaessa, lukuun 
ottamatta sitä, että jos Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan, sen kotipaikka on Luxemburg 
8.4.1965 tehdyn päätöksen mukaisesti."

Tarkistus 215
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
seuraavat tehtävät:

1. Finanssilaitosten tehokkaan ja 
yhdenmukaisen valvonnan 
varmistamiseksi unionissa vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
seuraavat tehtävät:

Or. en
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Tarkistus 216
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita 
sääntely- ja valvontastandardeja ja -
käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja 
yhteisön toimielimille ja kehittämällä 
ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien 
luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön;

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita 
sääntely- ja valvontastandardeja ja -
käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja 
unionin toimielimille ja kehittämällä 
ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien 
luonnoksia, jotka perustuvat tähän 
asetukseen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla kansallisten
valvontaviranomaisten välisiä 
erimielisyyksiä, edistämällä
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa unionin lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten 
viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, 
varmistamalla EU:n laajuisesti toimivien 
finanssilaitosten tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja
valvontakollegioiden yhdenmukainen
toiminta ja toteuttamalla toimia muun 
muassa kriisitilanteissa;

Or. en
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Perustelu

EU:n laajuisesti toimivien finanssilaitosten valvonnan huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 218
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä 
erimielisyyksiä, edistämällä
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa standardien ja
lainsäädännön yhdenmukaiseen 
soveltamiseen erityisesti edistämällä 
yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 
tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten 
viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, 
varmistamalla valvontakollegioiden 
yhdenmukainen toiminta ja toteuttamalla 
toimia muun muassa kriisitilanteissa;

Or. en

Tarkistus 219
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä;

c) kannustaa ja helpottaa tehtävien ja 
velvollisuuksien delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä;

Or. en
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Tarkistus 220
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tehdä tiivistä yhteistyötä 
sijoittajansuojasta sekä tuoteluvista ja 
-seurannasta ja tuotteiden 
markkinoinnista vastaavan EAMV:n 
yksikön kanssa erityisesti toimittamalla 
tälle tietoja, joita se tarvitsee tällaisen 
yhteistyön aikaansaamiseksi;

Or. en

Perustelu

EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi suojella sijoittajia. Tämä tehtävä olisi annettava 
ainoastaan yhdelle valvojalle, mutta se tarvitsee kuitenkin apua tehtävässään. Näin päästään 
lähimmäksi ns. twin peaks -mallia muuttamatta kuitenkaan olennaisesti EFVJ:tä koskevia 
kaikkia kolmea asetusta. 

Tarkistus 221
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suorittaa kansallisten 
valvontaviranomaisten vertaisarviointia 
valvontatulosten yhtenäisyyden 
lisäämiseksi;

e) järjestää ja suorittaa kansallisten 
valvontaviranomaisten vertaisarviointia 
valvontatulosten yhtenäisyyden 
lisäämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kieltää tiettyjen tuotteiden tai 
tietyntyyppisten liiketoimien 
kauppaaminen sijoittajansuojan, 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko unionin 
rahoitusjärjestelmän tai sen osan 
heikentymisen estämiseksi;

Or. en

Perustelu

Eräät tuotteet ovat hyvin vaikeaselkoisia ja voisivat vahingoittaa koko rahoitusjärjestelmän 
toimintaa.

Tarkistus 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) luoda tietokantoja omaan 
toimivaltaansa kuuluvilla osa-alueillaan 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä yksilöidyissä 
tapauksissa. Koottujen tietojen on oltava 
kaikkien markkinatoimijoiden saatavilla, 
ja niihin on sisällyttävä olennaista tietoa 
rekisteröidyistä markkinatoimijoista, 
tuotteista, rikkomuksista ja liiketoimista, 
jos salassapitovelvoite yksilöidään 1 
artiklan 2 kohdassa mainitussa 
lainsäädännössä; 
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Or. en

Tarkistus 224
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ottaa tarvittaessa vastuulleen kaikki 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
nykyiset tehtävät; 

Or. en

Tarkistus 225
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vaatia jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia suorittamaan yhteisiin 
menetelmiin perustuvia stressitestejä; 

Or. en

Perustelu

EVTV:llä olisi oltava valtuudet suorittaa stressitestejä varmistaakseen järjestelmän 
häiriönsietokyvyn ja hankkiakseen asiaankuuluvia tietoja 17 artiklan mukaisen 
yhdenmukaistetun raportointimuodon ja -menetelmän perusteella.
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Tarkistus 226
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 
kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää toimivaltaisten viranomaisten 
toimien koordinointia 16 artiklassa 
mainitulla tavalla ja myös aktivoimalla 
niiden valtuuksia toimia vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen jäseninä, 
jotta järjestelmäriskien ja rajatylittävien 
riskien osalta voitaisiin saada aikaan 
yhteinen unionin kattava ratkaisu; 

Or. en
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Tarkistus 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kieltää tiettyjen tuotteiden tai 
tietyntyyppisten liiketoimien 
kauppaaminen sijoittajansuojan, 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko unionin 
rahoitusjärjestelmän tai sen osan 
heikentymisen estämiseksi;

Or. en

Perustelu

Eräät tuotteet ovat hyvin vaikeaselkoisia ja voisivat vahingoittaa koko rahoitusjärjestelmän 
toimintaa.

Tarkistus 229
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttäessään 2 kohdan a ja d 
alakohdassa tarkoitettua toimivaltaansa 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen ottaa 
huomioon unionin oikeuden mukaiset 
jäsenvaltioiden kansalliset lait.

Or. en
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Tarkistus 230
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
käyttää yhteisön laajuisesti toimiviin 
yrityksiin tai yhteisön laajuiseen 
taloudelliseen toimintaan yksinomaista 
toimivaltaa, joka on annettu sille 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä. 

Poistetaan.

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella on asianmukaiset 
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, 
jotka määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Or. en

Tarkistus 231
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – toinen alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten vakuutus- ja
työeläkeviranomaisella on asianmukaiset 
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimii 
läheisessä yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden 
asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia 
käyttääkseen yksinomaista toimivaltaansa 
ja suorittaakseen tutkimuksia. 
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Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisen olisi toimittava läheisessä yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. On olennaista, että uudessa valvontarakenteessa 
hyödynnetään toimivaltaisten viranomaisten asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia 
yksinomaisen toimivallan käyttämiseksi ja tutkimusten suorittamiseksi.

Tarkistus 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen voi käyttää 
toimivaltaisten viranomaisten palveluja ja 
valtuuksia käyttääkseen yksinomaista 
toimivaltaansa ja suorittaakseen 
tutkimuksia. 

Or. en

Tarkistus 233
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – toinen alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 

Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisella on 
asianmukaiset unionin tason tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
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määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään.

Or. en

Tarkistus 234
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen jäsenistöön 
kuuluvien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimivalta
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamiseksi sen 
jäsenistöön kuuluvilla jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet hyväksyä ennaltaehkäiseviä ja 
korjaavia valvontatoimenpiteitä. Kyseiset 
valtuudet koskevat finanssilaitoksia, ja 
niitä käytetään tasasuhteisesti. 
Valtuuksien nojalla voidaan muun 
muassa
a) pyytää ja ottaa vastaan tarvittavia 
tietoja; 
b) asettaa raportointi- ja 
julkistamisvaatimuksia;
c) tehdä tarkastuskäyntejä;
d) hyväksyä vakavaraisuutta koskevia 
toimenpiteitä (kuten eturistiriitoihin, 
hyvään hallintotapaan, maksuvalmiuteen, 
vastuisiin, osinkoihin sekä palkka- ja 
palkkiopolitiikkaan vaikuttavia 
toimenpiteitä); 
e) lohkaista tai erottaa 
vähittäispankkitoiminta 
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arvopaperikaupasta ja muista julkisen 
palvelun ulkopuolisista toiminnoista 
silloin, kun yhteisiin kriteereihin 
perustuva arviointi osoittaa merkittävän 
riskin olemassaolon; 
f) asettaa väliaikaisia rajoituksia tai 
kieltoja tietyille tuotteille tai 
tietyntyyppisille liiketoimille, jotka 
saattavat aiheuttaa suoraan tai välillisesti 
liiallista volatiliteettia markkinoilla tai 
häiriöitä koko unionin 
rahoitusjärjestelmälle tai sen osalle tai 
julkis- tai reaalitaloudelle;
g) määrätä finanssilaitokset toimimaan 
tytäryhtiöiden kautta silloin, kun yhteisiin 
kriteereihin perustuva arviointi osoittaa 
merkittävän sisäisen riskin olemassaolon;
h) määrätä varoitussakkoja;
i) jäävätä päälliköitä ja johtajia; 
j) erottaa johtajia tai johtokunta; 
k) puuttua väliaikaisesti finanssilaitosten 
toimintaan;
l) peruuttaa osakeyhtiön tuottamat voitot 
finanssilaitosten merkittäviltä osakkailta, 
jos nämä eivät puolusta yhtiön etua 
silloin, kun on kyse avoimuuden 
puutteesta, pelottomasta anto- tai 
ottolainauksesta tai vakavasta ja 
järjestelmällisestä rikkomuksesta;
m) ulottaa taloudellinen vastuu 
koskemaan päälliköitä, johtajia tai 
finanssilaitoksia, jotka aiheuttavat tai ovat 
mukana aiheuttamassa vakavia ja 
järjestelmällisiä rikkomuksia tai joilla on 
palvelujaan varten epäasiallinen 
kannustinjärjestelmä; 
n) ottaa tarvittaessa huostaan korkoja, 
toimintaa ja varallisuutta koskevat 
päälliköiden ja johtajien lausunnot;
o) pyytää kehittämään yksityiskohtainen 
kriisinratkaisujärjestelmä, jota päivitetään 
säännöllisesti ja joka sisältää ohjatun 
varhaisen vaiheen toimintamekanismin, 



PE439.455v01-00 66/86 AM\808172FI.doc

FI

nopeita korjaavia toimia ja 
hätäsuunnitelman konkurssin varalle; 
p) perua toimilupia ja passeja, sekä 
q) sopia pöytäkirjoista, joilla varmistetaan 
yhteisen unionin tason ratkaisun 
saavuttaminen mahdollisimman nopeasti 
ja järjestelmällisesti markkinahäiriöiden 
estämiseksi tai poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 235
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Ohjekirja

Or. en

Tarkistus 236
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Finanssilaitosten tehokkaan ja 
yhdenmukaisen valvonnan 
varmistamiseksi unionissa komissio, joka 
ottaa huomioon unionin vahvistamat tai 
unionin lainsäädäntöön kodifioidut 
kansainväliset periaatteet, antaa 
sääntelystandardeja ja hyväksyy 
valvontastandardeja asetuksin tai 
päätöksin "unionin finanssivalvonnan 
ohjekirjan", jäljempänä "ohjekirja", 
aikaansaamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 237
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ohjekirjassa
a) esitetään unionin lainsäädäntöön 
sisältyvät määritelmät;
b) eritellään unionin lainsäädäntöön 
sisältyvien raportointi- ja 
julkistamisvaatimusten mukaisesti 
annettavat tiedot; 
c) esitetään tehokkaiden 
yhteistyöprosessien edellyttämät 
näkökohdat, kuten unionin 
lainsäädännössä esitetty valvontariskin 
arviointi ja tietojen jakaminen;
d) määritellään tarkoituksenmukaiset 
sääntely- ja valvontastandardit, jotta 
voidaan ryhtyä toimiin sellaisten EJRK:n 
antamien ennakkovaroitusten ja 
suositusten osalta, jotka koskevat koko 
unionia tai sen merkittävää osaa; 
e) määritellään tarkoituksenmukaiset 
sääntely- ja valvontastandardit, jotta 
voidaan ryhtyä toimiin silloin, kun 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen tai EU:n 
toimielimet havaitsevat rajatylittäviä 
riskejä koko unionissa tai sen 
merkittävässä osassa; 
f) määritellään tarkoituksenmukaiset 
sääntely- ja valvontastandardit, jotka 
koskevat koko unionissa toimiviin suuriin 
ja korkeasti velkaantuneisiin yrityksiin 
sekä sijoitusvälineisiin kohdistettuja 
raportointi-, julkistamis- ja 
vakavaraisuusvaatimuksia 
järjestelmäriskien ehkäisemiseksi ja 
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rajatylittävien riskien poistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. Vakuutus-
ja työeläkeviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi.

1. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja täydentämään, 
päivittämään ja muuttamaan osatekijöitä, 
jotka eivät ole 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen säädösten kannalta 
keskeisiä. Tekniset standardit eivät edusta 
strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan niiden perustana olevilla 
säädöksillä.

Or. en

Tarkistus 239
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. Vakuutus-
ja työeläkeviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi. 

1. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen kehittää
teknisiä standardeja tässä asetuksessa ja 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä erityisesti määritellyillä 
aloilla tai komission pyynnöstä. Teknisiin 
standardeihin ei saa sisältyä poliittisia 
valintoja, ja niiden on ilmennettävä
suhteellisuusperiaatetta. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen antaa 
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teknisten standardien luonnokset 
komissiolle, jotta se antaa ne delegoituina 
säädöksinä (sääntelystandardit) tai 
hyväksyy ne täytäntöönpanosäädöksinä 
(valvontastandardit) tämän asetuksen ja 1 
artiklan 2 kohdassa mainitun 
lainsäädännön mukaisesti.
Standardiluonnokset toimitetaan 
samanaikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 240
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. Vakuutus-
ja työeläkeviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi.

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla Teknisiin 
standardeihin ei saa sisältyä strategisia 
päätöksiä, ja niiden sisältöä rajoitetaan 
niiden perustana olevalla säädöksellä.

Or. en

Tarkistus 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa tekniset 
standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 

Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen järjestää 
kaikkien sidosryhmien avoimia julkisia 
kuulemisia ennen ohjeiden ja suositusten 
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kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

antamista, ja se analysoi mahdolliset 
kustannukset ja hyödyt ennen teknisten 
standardien luonnosten hyväksymistä.
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen pyytää 
lausunnon tai neuvoa 22 artiklassa 
tarkoitetulta vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmältä.

Or. en

Tarkistus 242
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa tekniset 
standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
kaikkien sidosryhmien avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä,
jolleivät tällaiset kuulemiset ja analyysit 
ole asianomaisten teknisten standardien 
laajuuteen ja vaikutukseen tai asian 
erityiseen kiireellisyyteen nähden 
kohtuuttomia. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen pyytää 
myös lausunnon tai neuvoa 22 artiklassa 
tarkoitetulta vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmältä.

Or. en
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Tarkistus 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa tekniset 
standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa tekniset 
standardit komissiolle, se järjestää niitä 
koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja 
analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen suorittaa 
teknisiä standardeja koskevan vaikutusten 
arvioinnin.

Or. it

Perustelu

Olisi tarpeen tehdä sitovia teknisiä standardeja koskeva vaikutusten arviointi, jolla taataan, 
että ne ovat yhteensopivat teknisten yksityiskohtien kanssa eivätkä edellytä poliittisia 
päätöksiä.

Tarkistus 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa tekniset 
standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 

Or. en

Perustelu

Uudessa valvontakehyksessä olisi noudatettava täysin sääntelyn parantamista ja 
suhteellisuutta koskevia periaatteita. Ei riitä, että kuulemisia järjestetään ja 
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vaikutusarviointeja laaditaan "tarvittaessa". Julkisten kuulemisten ja kustannus-
hyötyanalyysien on oltava järjestelmällinen osa teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten 
laadintaa avoimuuden varmistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. 

Tarkistus 245
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa teknisten standardien luonnosten 
vastaanottamisesta valvontastandardien 
luonnokset, jos ne ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia. Saman 
ajanjakson aikana komissio voi hyväksyä
teknisten standardien luonnokset
muutettuina, jos ne on laadittu 
sääntelystandardeiksi. Molemmissa 
tapauksissa komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii. 

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö vai 
hylkääkö se kyseiset luonnokset vai 
muuttaako se niitä. Komissio voi pidentää 
tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedoksi päätöksensä 
perusteluineen. 
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Or. en

Tarkistus 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. 

Or. en

Perustelu

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

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

Tarkistus 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa vakuutus- ja 

Jos komissio ei aio hyväksyä standardeja, 
se lähettää standardiluonnokset takaisin 
vakuutus- ja 
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työeläkeviranomaiselle. työeläkevalvontaviranomaiselle ja selvittää 
kirjallisesti ne syyt, joiden vuoksi ne ovat 
ristiriidassa unionin yleisen edun, 
suhteellisuusperiaatteen tai 
sisämarkkinoiden yhdentymisen kanssa. 
Kuuden viikon kuluessa komission 
kirjallisten syiden vastaanottamisesta 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen muuttaa
standardiluonnoksia ottamalla 
asianmukaisesti huomioon komission 
esittämät huolenaiheet.

Or. en

Perustelu

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

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

Tarkistus 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle. 

Jos komissio ei hyväksy standardeja, se 
ehdottaa niihin muutoksia perusteluineen 
ja lähettää standardiluonnokset takaisin 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle.
Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen voi 
muuttaa standardiluonnoksia komission 
muutosehdotusten perusteella ja toimittaa 
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standardiluonnokset uudelleen komission 
hyväksyttäviksi. 

Or. en

Perustelu

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

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

Tarkistus 250
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Komissio antaa joka tapauksessa 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi päätöksensä perusteluineen.

Or. en

Tarkistus 251
Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

Kuukauden kuluessa muutettujen 
standardien vastaanottamisesta komissio 
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päättää, hyväksyykö vai hylkääkö se ne, ja 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tiedoksi päätöksensä 
perusteluineen. 

Or. en

Perustelu

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

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

Tarkistus 252
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa sääntelystandardit 
delegoituina säädöksinä tämän asetuksen 
7 a – 7 d artiklan mukaisesti ja hyväksyy 
valvontastandardit 
täytäntöönpanosäädöksinä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy tai hylkää vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen muuttamat 
standardit kuukauden kuluessa niiden 
vastaanottamisesta. 

Or. en

Perustelu

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

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

Tarkistus 254
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Asianmukaisen menettelyn päätyttyä 
standardit julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä joko otsikolla EU:n 
delegoidut standardit tai otsikolla EU:n 
täytäntöönpanostandardit.

Or. en
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Tarkistus 255
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjekirjaa päivitetään säännöllisin 
väliajoin, ja siihen tehdään mukautuksia 
unionin oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 256
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen ilmoittaa 
vuosikertomuksessaan, mitkä kansalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet 
sääntely- tai valvontastandardeja.

Or. en

Tarkistus 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 7 artiklassa 
tarkoitetuista teknisistä standardeista 
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määräämättömäksi ajaksi . 
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan  7 b – 7 
d artiklassa säädettyjä ehtoja.
4. Jäljempänä 35 artiklassa tarkoitetussa 
kertomuksessa vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomainen antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedot hyväksytyistä teknisistä 
standardeista ja ilmoittaa, mitkä 
kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet niitä.

Or. en

Tarkistus 258
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valtaantaa 7 
artiklassa tarkoitettuja 
sääntelystandardeja määräämättömäksi 
ajaksi, jollei alakohtaisessa 
lainsäädännössä toisin säädetä.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 7 b ja 7 
c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en
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Tarkistus 259
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron,, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla. Parlamenttia ei saisi 
velvoittaa esittämään kirjallisia syitä peruuttamiseen. 
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Tarkistus 260
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Tätä määräaikaa 
voidaan Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta pidentää kahdella 
kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
molemmat ennen määräajan 
umpeutumista ja poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissailmoittaa komissiolle, että ne 
eivät aio vastustaa delegoitua säädöstä. 
Tällöin delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. 

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla. Parlamenttia ei saisi 
velvoittaa esittämään kirjallisia syitä vastustamiseen. 
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Tarkistus 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä mainitsee
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee ja  
mahdolliset peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksessä selvitetään, 
mihin peruuttaminen perustuu, ja sillä 
lopetetaan siinä mainittu säädösvallan 
siirto.Päätös tulee voimaan joko 
välittömästi tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta aiemmin hyväksyttyjen teknisten 
standardien voimassaoloon. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 262
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen, 
peruuttaako se säädösvallan siirron, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisssa
ajassa ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä 
siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee ja mahdolliset 
peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätös tulee voimaan joko 
välittömästi tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Tarkistus 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Teknisten standardien vastustaminen
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1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.  Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
molemmat ennen määräajan 
umpeutumista ja poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ilmoittaa komissiolle, että ne 
eivät aio vastustaa delegoitua säädöstä. 
Tällöin delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa teknistä standardia, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 264
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 



AM\808172FI.doc 85/86 PE439.455v01-00

FI

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
molemmat ennen määräajan 
umpeutumista ja poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissailmoittaa komissiolle, että ne 
eivät aio vastustaa delegoitua säädöstä. 
Tällöin delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Ehdotus asetukseksi
7 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 d artikla
Delegoitujen säädösten luonnosten 

hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen
1. Jos komissio ei hyväksy delegoitujen 
säädösten luonnoksia tai muuttaa niitä, se 
ilmoittaa siitä vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaiselle, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
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esittää perustelunsa. 
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
kutsua asiasta vastaavan komission 
jäsenen ja vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisen 
puheenjohtajan kuukauden kuluessa 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan tai neuvoston ad hoc 
-kokoukseen käsittelemään tapausta ja 
selittämään näkemyseronsa.

Or. en


