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Tarkistus 146
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: Ehdotus:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
perustamisesta

Euroopan arvopaperimarkkinoiden 
valvontaviranomaisen perustamisesta

Or. en

Tarkistus 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
Euroopan unionin valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa sellaisten 
finanssilaitosten päivittäinen valvonta, 
joiden toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta, jäisi kansalliselle tasolle.
Valvontakollegioiden olisi valvottava 
sellaisia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla 
ei ole unionin tason ulottuvuutta. 
Viranomaisen olisi asteittain otettava 
vastuulleen sellaisten laitosten valvonta, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus. Muita tavoitteita olisivat 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita
koskevien sääntöjen yhtenäinen 
soveltaminen koko unionissa. Olisi 
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valvontaviranomaiset). perustettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) sekä 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea). 
Euroopan järjestelmäriskikomitea on osa 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 148
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu 
viranomaisten yhteistyö toistensa ja 
komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa 
säädöksissä: sijoittajien 
korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
97/9/EY, selvityksen lopullisuudesta 
maksujärjestelmissä ja arvopaperien 
selvitysjärjestelmissä 19 päivää toukokuuta 
1998 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 98/26/EY, 
arvopaperien ottamisesta viralliselle 
pörssilistalle sekä siihen liittyvästä 
tiedonantovelvollisuudesta 28 päivänä 
toukokuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/34/EY, rahoitusvakuusjärjestelyistä 
6 päivänä kesäkuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/47/EY, 
finanssiryhmittymään kuuluvien 
luottolaitosten, vakuutusyritysten ja 
sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 
16 päivänä joulukuuta 2002 annettu 

(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu 
viranomaisten yhteistyö toistensa ja 
komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa 
säädöksissä: sijoittajien 
korvausjärjestelmistä 3 päivänä 
maaliskuuta 1997 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
97/9/EY, selvityksen lopullisuudesta 
maksujärjestelmissä ja arvopaperien 
selvitysjärjestelmissä 19 päivää toukokuuta 
1998 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 98/26/EY, 
arvopaperien ottamisesta viralliselle 
pörssilistalle sekä siihen liittyvästä 
tiedonantovelvollisuudesta 28 päivänä 
toukokuuta 2001 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2001/34/EY, rahoitusvakuusjärjestelyistä 
6 päivänä kesäkuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/47/EY, 
finanssiryhmittymään kuuluvien 
luottolaitosten, vakuutusyritysten ja 
sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 
16 päivänä joulukuuta 2002 annettu 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/87/EY, sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista 
(markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä 
tammikuuta 2003 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/6/EY, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/71/EY, julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/25/EY,
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/39/EY, säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/109/EY, rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/60/EY, kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 
23 päivänä syyskuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/65/EY, 
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 
omien varojen riittävyydestä 
(uudelleenlaadittu teksti) 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/49/EY rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa, arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavista yrityksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annettu Euroopan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/87/EY, sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista 
(markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä 
tammikuuta 2003 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/6/EY, arvopapereiden yleisölle 
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta 
esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY 
muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/71/EY, rahoitusvälineiden 
markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/39/EY, säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/109/EY, rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/60/EY, kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 
23 päivänä syyskuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/65/EY, 
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 
omien varojen riittävyydestä 
(uudelleenlaadittu teksti) 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2006/49/EY rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa, arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavista yrityksistä 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/65/EY, direktiivi… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetus… 
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parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/65/EY, direktiivi… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetus… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus), 
mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin 
perustuvat komission direktiivit, asetukset 
ja päätökset sekä mahdolliset muut 
yhteisön säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

(luottoluokituslaitoksista annettava asetus), 
mukaan luettuina kaikki näihin säädöksiin 
perustuvat komission direktiivit, asetukset 
ja päätökset sekä mahdolliset muut 
unionin säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en

Perustelu

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

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

Tarkistus 149
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi 
finanssipalvelujen alalla, jotta 
varmistetaan muun muassa ohjekirjan 
avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja 

(14) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset unionin
oikeuden mukaisesti, jotta standardeilla 
olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Se voi 
halutessaan hylätä teknisten standardien 
luonnokset osittain tai kokonaan 
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riittävä sijoittajien ja kuluttajien suoja 
koko Euroopassa. Koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä. 

esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
Euroopan 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, osittaista 
hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva 
päätöksensä. Tässä asetuksessa säädetty 
teknisten standardien kehittämismenettely 
ei rajoita komission toimivaltaa hyväksyä 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Teknisissä 
standardeissa käsiteltäviin asioihin ei liity 
poliittisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajaavat 1. tasolla annetut unionin 
säädökset. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäväksi varmistetaan, että 
standardeissa hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei pitäisi antaa toimivaltaa teknisten standardien muuttamiseen. Standardit ovat 
luonteeltaan teknisiä, joten vain Euroopan valvontaviranomaisen teknisten asiantuntijoiden 
pitäisi kehittää niitä. Komissio voi hylätä standardit kokonaan tai osittain, jos ne eivät ole 
tarkoituksenmukaisia oikeudellisista tai yhtenäismarkkinoihin liittyvistä syistä.
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Tarkistus 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
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 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä. 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien,
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
teknisiä standardeja laatiessaan otettava 
huomioon finanssilaitosten erilaiset 
rakenteet ja riskiprofiilit. 
Valvontaviranomaisten olisi erityisesti 
pyrittävä varmistamaan, että unionissa 
toimiviin, osakkaiden omistamiin 
finanssilaitoksiin, joilla on tärkeä rooli 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, ei 
kohdistu liiallista taakkaa. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset unionin oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Niitä muutettaisiin 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 
unionin säännöstöstä. Sen 
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varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä. 

Or. en

Tarkistus 151
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
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 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
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. Standardien ei 
sen vuoksi pitäisi olla ristiriidassa 
minkään jäsenvaltion lainsäädännön 
kanssa, sillä tällainen lainsäädäntö viittaa 
poliittisen valinnan 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 avointen periaatteiden 
mukaisesti. Ne hylättäisiin esimerkiksi 
silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden 
mukaisia, niissä ei kunnioiteta 
suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat 
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hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä. 

ristiriidassa finanssipalvelujen 
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 152
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
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 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien 
ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. 
Koska arvopaperimarkkinaviranomainen 
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. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset unionin oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Komissio ei saisi muuttaa
niitä. Komission olisi hylättävä teknisten 
standardien luonnokset vain silloin, kun 
ne eivät ole Euroopan unionin oikeuden 
mukaisia, niissä ei kunnioiteta 
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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 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä. 

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

Komissiolla ei pitäisi olla toimivaltaa muuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen ehdottamia 
teknisiä standardeja, jotta voidaan varmistaa viranomaisen riippumattomuus ja kunnioittaa 
sen asiantuntemusta. Komissiolla pitäisi olla vain oikeus valvoa teknisten standardien 
luonnoksia, jolloin se voi hyväksyä tai hylätä ne selkeiden ja avointen periaatteiden 
mukaisesti.

Tarkistus 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) 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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäväksi varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 

(15) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset, jotta 
standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Se voi halutessaan 
hylätä teknisten standardien luonnokset 
osittain tai kokonaan esimerkiksi silloin, 
kun ne eivät ole Euroopan 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 
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valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti. 

hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä, 
osittaista hyväksymistä tai hylkäämistä 
koskeva päätöksensä. Tässä asetuksessa 
säädetty teknisten standardien 
kehittämismenettely ei rajoita komission 
toimivaltaa hyväksyä delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. Teknisissä standardeissa 
käsiteltäviin asioihin ei liity poliittisia 
päätöksiä, ja niiden sisältöä rajaavat 
1. tasolla annetut unionin säädökset. 
Antamalla standardiluonnosten laatiminen 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäväksi varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti. 

Or. en

Tarkistus 154
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen 
yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla 
nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen. 

Poistetaan.
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Jotta varmistettaisiin tehokas 
reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun 
toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 155
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat Euroopan unionin
tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen 
vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella 
olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Asian arkaluonteisuuden vuoksi 
neuvostolle olisi annettava toimivalta
kriisitilanteen olemassaolon
määrittämiseen sen jälkeen, kun 
komissiota, EJRK:ta ja tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia on 
kuultu asianmukaisesti. 
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sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

Or. en
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Tarkistus 157
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

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

Or. en

Perustelu

EU:n finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää toimien koordinoimista 
mahdollisten kriisitilanteiden selvittämiseksi, koska yhden jäsenvaltion kriisi voisi levitä 
nopeasti rajojen yli. Sen vuoksi on tarpeen antaa EJRK:lle toimivalta kriisitilanteen 
olemassaolon määrittämiseen. EJRK kykenee erittäin hyvin määrittämään mahdolliset 
kriisitilanteet, sillä se on tekninen elin, joka on perustettu seuraamaan ja arvioimaan 
rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia.
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Tarkistus 158
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, 
yhteistä toimintaa. Sen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
määriteltävä, milloin on kyse 
kriisitilanteesta. Komission olisi 
ilmoitettava kriisitilanteesta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean suosituksesta. 
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

Or. en

Perustelu

EJRK on soveltuvin taho kriisitilanteesta ilmoittamiseen. Koska kriisitilanteen olemassaolon 
arvioimiseen liittyy paljon harkinnanvaraisuutta, unionin oikeuden nojalla komission on 
oltava se oikeushenkilö, joka tekee lopullisen päätöksen.
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Tarkistus 159
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Rahoitusjärjestelmän vahvistamista 
koskevassa julistuksessa, jonka G20-
maiden johtajat antoivat Lontoossa 
2 päivänä huhtikuuta 2009 pitämässään 
huippukokouksessa, vaadittiin lisäksi 
vahvistamaan suuntaviivat 
valvontakollegioiden perustamiselle, 
toiminnalle ja jäsenyydelle sekä tukemaan 
niitä, myös yksilöimällä jatkuvasti 
järjestelmän kannalta tärkeimmät 
rajatylittävät yritykset. 

Or. en

Tarkistus 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
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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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. Jos 
asiaankuuluvalla unionin 
lainsäädännöllä siirretään harkintavalta 
jäsenvaltioille, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tekemät päätökset eivät voi korvata 
harkintavallan käyttöä Euroopan unionin 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella 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. Tätä koskeva
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

toimivalta olisi määriteltävä 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus liittyy 11 artiklan 1 kohtaan ehdotettuun tarkistukseen, joka koskee ns. 
sidotun sovittelun soveltamisalaa. Ehdotetussa asetuksessa säädetään vain sidottua sovittelua 
koskevasta EAMV:n toimivallasta ja menettelystä. Sitovan sovittelun soveltamisala on 
kuitenkin ilmoitettava tapauskohtaisesti alakohtaisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 162
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
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keskinäiseen sopimukseen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

keskinäiseen sopimukseen.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja Euroopan 
unionin oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille 
sellaisilla Euroopan unionin oikeuden 
aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. Tämä koskee myös 
valvontakollegiossa ilmeneviä 
erimielisyyksiä.

Or. en

Tarkistus 163
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) 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 

(24) 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. 
Jäsenvaltio voi rajoittaa kansallisen 
valvontaviranomaisen toimivaltaa 
delegoida tehtäviään. Tehtävien delegointi 
merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin 
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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. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa.

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 unionin lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset 
julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla 
asianomaisilla osapuolilla olisi 
mahdollisuus saada niistä helposti selkeää 
ja ajankohtaista tietoa.

Or. en
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Tarkistus 164
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi aktiivisesti edistettävä yhteisön
koordinoituja valvontatoimia erityisesti 
silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä. 
Sen lisäksi, että 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annettaisiin valtuudet toimia 
kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen 
koordinointitehtävä Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmässä. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimissa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan 
kulkuun toimivaltaisten viranomaisten 
välillä.

(27) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi aktiivisesti edistettävä unionin
koordinoituja valvontatoimia erityisesti 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
varmistamiseksi unionissa. Sen lisäksi, 
että arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annettaisiin valtuudet toimia 
kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen 
koordinointi- ja sovittelutehtävä. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimissa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan 
kulkuun toimivaltaisten viranomaisten 
välillä.

Or. en

Tarkistus 165
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi 
tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 
suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi 
tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 
suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 
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tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi koordinoitava yhteisön laajuisia 
stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida 
finanssimarkkinoiden toimijoiden kykyä 
kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, 
sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä 
käytetään kansallisella tasolla 
mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä.

tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi käynnistettävä ja koordinoitava 
unionin laajuisia stressitestejä, jotta 
voitaisiin arvioida finanssilaitosten kykyä 
kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, 
sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä 
käytetään kansallisella tasolla 
mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä. Tehtäviensä hoitamisesta 
tiedottamista varten 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
laadittava taloudellinen analyysi 
markkinoista ja mahdollisen 
markkinakehityksen vaikutuksista siihen.

Or. en

Perustelu

Taloudellisen analyysin käytön perusteella Euroopan valvontaviranomainen voi tehdä 
tietoisia päätöksiä toimiensa vaikutuksista markkinoihin yleensä ja laajojen 
markkinatapahtumien vaikutuksista toimiinsa. Tämä on sopusoinnussa jäsenvaltioiden 
parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
yhteisön ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi 
kunnioitettava Euroopan unionin 
toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 

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

toimivaltoja suhteissa unionin
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

Or. en

Tarkistus 167
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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 esittämistä 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
suoritettava vaikutusten arviointi, jotta 
varmistetaan, että noudatetaan 
korkealaatuisen sääntelyn parhaita 
käytäntöjä. Tätä varten olisi tehokkaan 
ulkopuolisen avun antamiseksi 
perustettava arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä, joka edustaisi 
oikeasuhteisesti unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), ammattiyhdistyksiä, 
tiedeyhteisön edustajia sekä kuluttajia ja 
muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. 
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en
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Perustelu

Eri sidosryhmien edustuksen olisi oltava pikemminkin osallisryhmän tehtäviin soveltuva kuin 
tasasuhtainen.

Tarkistus 168
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä, joka edustaisi unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja muita finanssipalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä olisi oltava vähintään 
viisitoista kuluttajien ja käyttäjien 
edustajaa, viisi tiedeyhteisön johtavaa 
riippumatonta jäsentä sekä kymmenen 
alan ja sen työntekijöiden edustajaa. 
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en
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Tarkistus 169
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia 
osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista 
ja suosituksista ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
unionin finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), ammattiyhdistyksiä, 
tiedeyhteisöä, kuluttajajärjestöjä ja muita 
finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. 
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Ammattiyhdistykset ja kuluttajajärjestöt ovat työntekijöiden ja kuluttajien järjestäytyneitä 
edustajia. Niillä on syvällistä tietoa eri alojen välisestä toiminnasta, joten ne voivat parhaiten 
suojella työntekijöiden ja kuluttajien etuja osallisryhmässä.
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Tarkistus 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi sallittava, että asianomaisia osapuolia 
kuullaan kaikesta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toiminnasta, ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää 
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä 
perustettava arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
unionin finanssimarkkinoiden toimijoita 
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja muita finanssipalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai unionin
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmällä olisi oltava mahdollisuus tulla kuulluksi kaikesta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta, jonka se katsoo oleelliseksi, ja esittää siitä 
huomautuksia. Ryhmän yksittäisten sidosryhmien olisi itse päätettävä, haluavatko ne tulla 
kuulluksi vai eivät.
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Tarkistus 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Voittoa tavoittelemattomat järjestöt 
ovat verrattuna alan edustajiin, joilla on 
paljon määrärahoja ja hyvät yhteydet 
muihin, syrjässä finanssipalvelujen 
tulevaisuutta koskevasta keskustelusta ja 
sitä koskevasta 
päätöksentekomenettelystä. Tämä haitta 
on korvattava myöntämällä niiden 
edustajille riittävästi määrärahoja 
arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä.

Or. en

Tarkistus 172
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
finanssimarkkinoiden yksittäisten 
vaikeuksissa olevien toimijoiden 
vakauttamisesta ja niiden ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kriisitilanteissa tai erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat finanssimarkkinoiden 
toimijan vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voisivat vedota tähän 
suojalausekkeeseen ja viime kädessä 

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
finanssimarkkinoiden yksittäisten 
vaikeuksissa olevien toimijoiden 
vakauttamisesta ja niiden ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kriisitilanteissa toteuttamat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat finanssimarkkinoiden 
toimijan vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voisivat vedota tähän 
suojalausekkeeseen.
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saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On 
asianmukaista antaa neuvostolle rooli 
tässä asiassa ottaen huomioon 
jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat 
erityisvelvollisuudet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 23 artiklaan esitettyihin tarkistuksiin, joilla rajoitetaan suojalausekkeen 
soveltamista.

Tarkistus 173
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Komissio antaa kolmen vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
unionin tasolla saatujen kokemusten 
perusteella selkeitä ja moitteettomia 
ohjeita siitä, milloin jäsenvaltiot voivat ja 
milloin ne eivät voi soveltaa 
suojalauseketta. Suojalausekkeen käyttöä 
arvioidaan sen jälkeen kyseisten ohjeiden 
perusteella.

Or. en

Perustelu

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 174
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka Euroopan 
parlamentti nimittää hallintoneuvoston 
hallinnoiman avoimen valintamenettelyn 
jälkeen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtaminen olisi uskottava 
toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus 
osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 175
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen 
puheenjohtaja, jonka Euroopan 
parlamentti valitsee hallintoneuvoston 
laatimasta hakijoiden luettelosta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtaminen olisi uskottava 
toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus 
osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että nimenomaan kansalliset valvontaviranomaiset valitsevat 
puheenjohtajaksi pätevimmän henkilön, sillä niillä on eniten asiantuntemusta valvonnasta 
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kansallisella tasolla. Samalla vältetään politisoituminen, joka jonkin unionin toimielimen 
laatimaan hakijoiden luetteloon voi liittyä.

Tarkistus 176
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen 
keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnassa, 
kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava 
tiivistä koordinointia Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteassa ja 
sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. 
Euroopan valvontaviranomaisten
sekakomitean olisi otettava 
suoritettavakseen kaikki rahoitusalan 
ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean 
tehtävät. Kun on kyse säädöksistä, jotka 
kuuluvat myös Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tai Euroopan 
pankkiviranomaisen toimivaltaan, 
asianomaisten Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa 
annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti.

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen 
keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnassa, 
kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava 
tiivistä koordinointia Euroopan 
valvontaviranomaisten (neuvoa-antava 
sekakomitea), jäljempänä "neuvoa-antava 
sekakomitea", avulla ja sovittava 
tarvittaessa yhteisistä kannoista. Neuvoa-
antavan sekakomitean olisi koordinoitava 
Euroopan kolmen valvontaviranomaisen 
tehtäviä suhteessa finanssiryhmittymiin. 
Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat 
myös Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) tai Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala)
toimivaltaan, asianomaisten Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa 
annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti. Neuvoa-antavan 
sekakomitean puheenjohtajana toimii 
vuosittain kiertävältä pohjalta jonkin 
Euroopan kolmen valvontaviranomaisen 
puheenjohtaja. Neuvoa-antavan 
sekakomitean puheenjohtajan on oltava 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja. Neuvoa-antavalla 
sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, 
johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä 
Euroopan kolmesta 
valvontaviranomaisesta, jotta 
mahdollistetaan epävirallinen tietojen 
jakaminen ja Euroopan kolmen 
valvontaviranomaisen yhteisen 
toimintakulttuurin kehittäminen.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä asianmukaisesti komission ehdotuksissa kaavaillun sekakomitean rooli 
ja täsmentää sitä. Sekakomitean olisi helpotettava tietojen jakamista Euroopan 
valvontaviranomaisten välillä ja mahdollistettava niiden yhteinen oppiminen. Sillä olisi myös 
oltava kokopäivätoiminen sihteeristö, joka avustaa sitä sen tehtävissä, joihin voi sisältyä 
finanssiryhmittymien valvonta, ja jolla Euroopan keskuspankin makrotaloudellista 
painopistettä vastaavasti on mikrotaloudellinen painopiste EJRK:n sihteeristössä.

Tarkistus 177
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Uuden valvontarakenteen 
täytäntöönpanoa olisi suunniteltava, ja 
sen vaikuttavuutta olisi arvioitava 
huolellisesti. Keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä olisi harkittava 
valvontarakenteen kehittämistä 
järjestelmäksi, jossa on vain kaksi 
viranomaista siten, että toinen vastaa 
mikrotason vakauden valvonnasta ja 
toinen avoimuudesta, sijoittajien suojasta 
ja markkinoiden eheydestä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen valvontarakenne perustuu perinteiseen järjestelmään, jossa 
valvontaviranomaiset on jaettu välittäjien tyypin mukaan. Välittäjien väliset rajat ovat 
kuitenkin hämärtyneet, joten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä olisi tarvittaessa harkittava 
erilaista valvontarakennetta.
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Tarkistus 178
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön
talousarviomenettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin olisi kyse yhteisön
rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tilintarkastus.

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta sen 
erillisestä budjettikohdasta. Euroopan 
unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin on kyse 
Euroopan unionin rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tilintarkastus.

Or. en

Perustelu

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 179
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön
talousarviomenettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin olisi kyse yhteisön
rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tilintarkastus.

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista, Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta ja 
finanssilaitosten suorittamista suorista 
maksuista. Unionin talousarviomenettelyä 
olisi noudatettava siltä osin kuin olisi kyse 
unionin rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tilintarkastus.

Or. en

Tarkistus 180
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, 
jäljempänä 
"arvopaperimarkkinaviranomainen".

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat), jäljempänä 
"arvopaperimarkkinaviranomainen".

Or. en
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Tarkistus 181
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, 
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen…
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus)
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, 
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY, direktiivin 2007/36/EY ja 
direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla 
(rajoittamatta kuitenkaan Euroopan 
pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin 
[direktiivi vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista] ja asetuksen 
(EY) N:o 1060/2009 [asetus
luottoluokituslaitoksista] sekä soveltuvin 
osin direktiivien 2005/60/EY ja 
2002/65/EY soveltamisalalla, siltä osin 
kuin niitä sovelletaan sijoituspalveluja 
tarjoaviin yrityksiin tai 
yhteissijoitusyrityksiin, jotka pitävät 
osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut unionin
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaa olisi laajennettava kattamaan paitsi neuvoston 
kannassa ehdotetut direktiivit myös osakkeenomistajien oikeuksista annettu direktiivi 
(2007/36/EY).
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Tarkistus 182
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY,
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/39/EY, 
direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, 
direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 
2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta 
kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen 
toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) 
sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut unionin
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en

Perustelu

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 183
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY,
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/39/EY, 
direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, 
direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 
2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta 
kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen 
toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) 
sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut unionin
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en

Perustelu

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
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authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

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

Tarkistus 184
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, 
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
tämän asetuksen sekä direktiivin 97/9/EY, 
direktiivin 98/26/EY, direktiivin 
2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, 
direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 
2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, 
direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 
2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla 
(rajoittamatta kuitenkaan Euroopan 
pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut unionin
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en
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Tarkistus 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimii myös 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
toimien alalla, mukaan luettuina 
osakkeenomistajien oikeuksia, yritysten 
hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja 
tilinpäätösraportointia koskevat asiat, 
edellyttäen että 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tällaiset toimet ovat tarpeellisia 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
tehokkaan ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy 
myös asianmukaisiin toimiin julkisiin 
ostotarjouksiin, selvitystoimintaan, 
arvopaperistamiseen, lyhyeksi myyntiin ja 
johdannaisiin liittyvissä kysymyksissä, 
standardointi mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 186
Gianni Pittella

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.
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Or. en

Tarkistus 187
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomainen
edistää rahoitusjärjestelmän kestävyyttä ja 
vahvoja eurooppalaisia 
finanssimarkkinoita, ja sen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 188
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa ja kilpailukykyä taloudellisen 
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korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

osallisuuden ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten perusteella sekä 
ehkäistä ja korjata järjestelmäriskejä ja 
rajatylittäviä riskejä erityisesti 
varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely 
unionin tasolla, ii) suojella sijoittajia, iii) 
turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 189
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia,
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun yhteisön oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) suojella sijoittajia, ii)
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely sekä varmistaa riittävät 
sijoittajille annettavat tiedot, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
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valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 190
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa ja laatua erityisesti 
varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ii) 
suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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
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Tarkistus 191
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, i a) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja tarpeeton 
kilpailu jäsenvaltioiden välillä valvonnan 
ja asetuksen täytäntöönpanon 
tinkimättömyydessä, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 192
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia 
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iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

ja muita sidosryhmiä sekä julkista 
taloutta, iii) turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta 
ja v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 193
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta sekä 
säilyttää likviditeetti kaikissa 
markkinaoloissa, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.
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Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen on säilytettävä markkinoiden likviditeetti.

Tarkistus 194
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta sekä 
niiden kestävä vuorovaikutus 
reaalitalouden kanssa, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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
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Tarkistus 195
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) 
vähentää rahoituksen myötäsyklisyyttä ja 
yleensä pitää yllä rahoitusjärjestelmän 
lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin 
vakautta ja v) lujittaa valvonnan 
kansainvälistä koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 196
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
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yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) edistää rahapolitiikan sujuvaa 
harjoittamista markkinoilla ja varmistaa 
luottojen jäljitettävyys sekä 
pankkitalletusten ja yhteisörahastojen 
valvonta. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 197
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia siten, että samalla otetaan 
huomioon tarve lisätä kilpailua ja 
innovointia sisämarkkinoilla sekä turvata 
maailmanlaajuinen kilpailukyky. Tätä 
varten arvopaperimarkkinaviranomainen 
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.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaisen toimissa otetaan huomioon laajemman 
kansainvälisen kilpailun näkökulma, sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estäminen 
mukaan luettuna. Euroopan valvontaviranomaisen tulisi myös tehdä taloudellinen analyysi, 
jotta se voi tehdä enemmän tietoon perustuvia päätöksiä toimiensa vaikutuksista markkinoihin 
yleensä ja laajojen markkinatapahtumien vaikutuksista toimiinsa. Tämä on sopusoinnussa 
jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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 sekä laatii 
markkinoita koskevia taloudellisia 
analyyseja edistääkseen tavoitteidensa 
saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 199
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
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koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

vi) estää sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) luoda yhteisiä menetelmiä, joilla 
arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja 
jakeluprosessien vaikutusta laitosten 
taloudelliseen tilanteeseen ja 
kuluttajansuojaan, jotta edistetään 
tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tätä 
varten pankkiviranomainen 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
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Tarkistus 202
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) saavuttaa EMUn tavoitteet. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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 203
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
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lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) estää sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Se laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.
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Or. en

Tarkistus 205
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) estää sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten vakuutus-
ja työeläkeviranomainen 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 sekä laatii 
markkinoita koskevia taloudellisia 
analyyseja edistääkseen viranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista sekä laatii 
markkinoita koskevia taloudellisia 
analyyseja edistääkseen viranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 206
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) estää sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
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lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja vi) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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 208
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja yhteistyötä parantamalla 
kansainvälistä kilpailukykyä ja tukemalla 
vähiten kehittyneiden talouksien 
talouskasvua. Tätä varten 
pankkiviranomainen 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
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Tarkistus 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) luoda yhteisiä menetelmiä, joilla 
arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja 
jakeluprosessien vaikutusta laitosten 
taloudelliseen tilanteeseen ja 
kuluttajansuojaan, jotta edistetään 
tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tätä 
varten pankkiviranomainen 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

Vuosina 2008 ja 2009 saatujen kokemusten perusteella olisi toteutettava unionin laajuisia 
stressitestejä, myös asiakkaisiin kohdistuvien vaikutusten arviointeja, käyttäen yhteisiä 
menetelmiä, jotta luodaan tasapuoliset kilpailuedellytykset harkittaessa pelastusyrityksiä. 
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Tarkistus 210
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
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 Euroopan 
unionin oikeuden johdonmukaisen, 
tehokkaan ja tosiasiallisen 
yhdenmukaistamisen ja soveltamisen, 
edistää valvontakäytäntöjen 
yhdenmukaistamista ja lähentymistä ja 
antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
markkinoita koskevia taloudellisia 
analyyseja edistääkseen viranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 211
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, 
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iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen 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.

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 unionin
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
markkinoita koskevia taloudellisia 
analyyseja edistääkseen viranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaisen toimissa otetaan huomioon laajemman 
kansainvälisen kilpailun näkökulma sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön estäminen 
mukaan luettuna. Euroopan valvontaviranomaisen tulisi myös tehdä taloudellinen analyysi, 
jotta se voi tehdä enemmän tietoon perustuvia päätöksiä toimiensa vaikutuksista markkinoihin 
yleensä ja laajojen markkinatapahtumien vaikutuksista toimiinsa. Tämä on sopusoinnussa 
jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 212
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen on 
osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä 
"EFVJ", joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona 39 
artiklassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 213
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
yhteistyötä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean, jäljempänä 
"EJRK", kanssa tämän asetuksen 21 
artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 214
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimii sille tässä asetuksessa annettuja 
tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja yksinomaan Euroopan 
unionin edun hyväksi.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää turvata Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyn ja valvonnan 
riippumattomuus sekä institutionaalinen ja taloudellinen riippumattomuus. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että asetuksiin sisällytetään selkeä säännös Euroopan valvontaviranomaisten 
riippumattomuudesta. Tämä säännös täydentäisi asetusten muita säännöksiä, joissa 
keskitytään muun muassa Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajan 
riippumattomuuteen.
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Tarkistus 215
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvojien järjestelmä

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on 
osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä 
"EFVJ", joka toimii yhteisenä 
valvontaviranomaisten verkostona, jossa 
yhdistyvät kaikki finanssivalvonnan alalla 
toimivaltaiset tässä ja muissa EU:n 
asetuksissa mainitut jäsenvaltioiden ja 
Euroopan unionin viranomaiset. 
Päätavoitteena on taata vahva ja 
johdonmukainen finanssilaitosten 
eurooppalainen valvonta, joka lisää 
luottamusta rahoitusjärjestelmään, tukee 
EU:n kestävää kasvua ja palvelee 
yritysten ja kansalaisten etuja.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
a) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
[EJRK];
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) [EPV];

c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV];
d) arvopaperimarkkinaviranomainen;
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea;
f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 
1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) 
N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
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jäsenvaltioiden viranomaiset;
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 
9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen.
3. Kaikkien EFVJ:n osapuolten on 
tehtävä luottamukseen ja keskinäiseen 
täysimääräiseen kunnioitukseen 
perustuvaa tiivistä yhteistyötä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 
3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti.
4. Kaikkiin finanssilaitoksiin sovelletaan 
unionin lainsäädännön oikeudellisesti 
sitovia säädöksiä ja EFVJ:n 
muodostavien toimivaltaisten 
viranomaisten valvontaa.
5. EFVJ ei estä toimivaltaisia 
viranomaisia käyttämästä kansallista 
valvontavaltaa unionin oikeudellisesti 
sitovien säädösten ja pankkivalvontaa 
koskevien kansainvälisten 
vakavaraisuusperiaatteiden mukaisesti.
6. Ainoastaan Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia.

Or. en

Tarkistus 216
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’finanssimarkkinoiden toimijalla’ 
henkilöä, johon sovelletaan 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
tai kyseisen lainsäädännön täytäntöön 
panemiseksi annetussa kansallisessa 
lainsäädännössä asetettua vaatimusta;

1) 'finanssimarkkinoiden toimijalla' 
yritystä, jonka päätoimialana on ottaa 
vastaan talletuksia, myöntää luottoja, 
tarjota vakuutuspalveluja tai muita 
finanssipalveluja asiakkailleen tai 
jäsenilleen taikka harjoittaa 
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sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä 
omaan lukuunsa sekä minkä tahansa 
Euroopan unionissa toimivan muun 
yrityksen tai yhteisön lukuun, jonka 
liiketoimet ovat samanluonteisia, vaikka 
ne eivät ole suorassa yhteydessä 
laajempaan yleisöön;

Or. en

Tarkistus 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'systeemiriskillä' rahoituspalvelujen 
keskeytymisriskiä, joka johtuu koko 
rahoitusjärjestelmän tai sen osien 
merkittävästä heikentymisestä ja saattaa 
vaikuttaa huomattavan kielteisesti 
reaalitalouteen. Kaikentyyppiset 
finanssilaitokset ja välittäjät, markkinat, 
infrastruktuurit ja välineet voivat olla 
jossain määrin systeemisesti tärkeitä.

Or. en

Tarkistus 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) 'rajatylittävällä riskillä' talouden 
epätasapainosta tai rahoitushäiriöistä 
kaikissa Euroopan unionin osissa 
aiheutuvaa riskiä, joka voi aiheuttaa 
huomattavaa haittaa kahden tai 
useamman jäsenvaltion taloudellisten 
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toimijoiden välisille liiketoimille, 
sisämarkkinoiden toiminnalle tai EU:n tai 
jonkin sen jäsenvaltion julkiselle 
taloudelle. Kaikentyyppisillä 
taloudellisilla ja rahoituksellisilla riskeillä 
voi olla jossain määrin rajatylittäviä 
vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 219
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimii sille tässä asetuksessa annettuja 
tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja yksinomaan Euroopan 
unionin edun hyväksi. 

Or. en

Perustelu

Kolmen Euroopan valvontaviranomaisen tulisi toimia koko EU:n edun hyväksi.

Tarkistus 220
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
alaisuuteen kuuluvat kansalliset 
valvontaviranomaiset toimivat ottaen 
huomioon EU:n tason ulottuvuuden.

Or. en
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Tarkistus 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kotipaikka on Pariisi. 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kotipaikka on Frankfurt. 

Or. en

Tarkistus 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kotipaikka on Pariisi. 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kotipaikka on (...). 

Or. en

Perustelu

13. joulukuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan 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".
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Tarkistus 223
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
seuraavat tehtävät:

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
seuraavat tehtävät finanssilaitosten 
tehokkaan ja yhdenmukaisen 
eurooppalaisen valvonnan 
varmistamiseksi:

Or. en

Tarkistus 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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) 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 
valvontakollegioiden yhdenmukainen 
toiminta ja toteuttamalla toimia muun 
muassa kriisitilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 225
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 
Euroopan unionin toimielimille ja 
kehittämällä ohjeita, suosituksia ja 
teknisten standardien luonnoksia, jotka 
perustuvat tähän asetukseen ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 226
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä
valvontakollegioiden yhdenmukaista
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa normien ja Euroopan 
unionin 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 kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä 
erimielisyyksiä, varmistamalla
valvontakollegioiden yhdenmukainen 
toiminta ja toteuttamalla toimia muun 
muassa kriisitilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 227
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä;

c) kannustaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimiseen toimivaltaisten 
viranomaisten välillä ja helpottaa sitä;

Or. en

Tarkistus 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

d a) selvittää, voidaanko 
keskusselvitysyhtiöiden tarjoamista 
sopimuksista tehdä selvitys;

Or. en

Perustelu

Vastapuoliriskin vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että markkinatoimijat yhä enemmän 
selvittävät johdannaissopimuksia keskusselvitysyhtiöissä, arvopaperimarkkinaviranomaisen 
olisi päätettävä, voidaanko keskusselvitysyhtiöiden tarjoamista sopimuksista tehdä selvitys. 
Tarvitaan yhtenäinen lupamenettely, jotta keskusvastapuolet voivat tarjota palveluja koko 
EU:n sisämarkkinoilla. Kaikkien asianomaisten valvojien on osallistuttava, jotta varmistetaan 
viranomaisten yhtenäiset käytännöt ja vältetään sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö. 
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Tarkistus 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

d b) luetella julkisessa rekisterissä kaikki 
sopimukset, joista voidaan tehdä selvitys, 
ja kaikki selvitysyhtiöt, joille on annettu 
lupa selvittää näitä sopimuksia;

Or. en

Perustelu

Markkinatoimijoiden on oltava tietoisia sellaisten sopimusten selvitysvelvollisuudesta, joista 
voidaan tehdä selvitys. 

Tarkistus 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

d c) neuvotella ja tehdä 
tietojenvaihtosopimuksia kolmansien 
maiden valvojien kanssa ja määritellä 
hätätilanteissa sovellettavia menettelyjä;

Or. en

Perustelu

Johdannaismarkkinat ovat maailmanlaajuisia, minkä vuoksi EU:ssa on laadittava vankat 
puitteet, joissa toimia vuorovaikutteisesti EU:n ulkopuolisen infrastruktuurin ja 
markkinatoimijoiden kanssa. 
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Tarkistus 231
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suorittaa toimivaltaisten viranomaisten 
vertaisarviointia valvontatulosten 
yhtenäisyyden lisäämiseksi;

e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten 
viranomaisten vertaisarviointia 
valvontatulosten yhtenäisyyden 
lisäämiseksi,

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

f a) luoda tietokantoja toimivalta-
alueellaan ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä 
yksilöidyissä tapauksissa. Kerättyjen 
tietojen on oltava kaikkien 
markkinatoimijoiden saatavilla ja niihin 
tulisi sisältyä tärkeimpiä tietoja 
rekisteröidyistä markkinatoimijoista, 
tuotteista, väärinkäytöksistä ja 
liiketoimista, jos tiedonantovelvoite on 
määritelty 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä;

Or. en
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Tarkistus 233
Gianni Pittella

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

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää sijoittajien suojaa erityisesti 
hallinnoimalla yksikköä, joka vastaa 
tuotteiden tiedonantovelvollisuutta ja 
prosessien myyntiä kaikille 
vähittäissijoittajille kaikista 
vähittäismarkkinoille tarkoitetuista 
sijoitustuotteista ja -palveluista koskevien 
yhdenmukaistettujen EU:n säädösten 
täytäntöönsaattamisen varmistamisesta. 
EPV:n ja EVTEV:n on tarjottava tukea ja 
toimittava yhteistyössä EAMV:n kanssa, 
jotta se voi huolehtia asianmukaisesti 
tästä tehtävästä;

Or. en

Tarkistus 234
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää sijoittajien suojaa erityisesti 
hallinnoimalla yksikköä, joka vastaa
– uuden tuotteen myyntiluvan
myöntämisestä ja peruuttamisesta 
– tuotekehityksen valvonnasta kuuden 
kuukauden kuluttua tuotteiden myyntiin 
asettamisesta 
– tuotteiden tiedonantovelvollisuutta ja 
prosessien myyntiä (kaikille 
vähittäissijoittajille kaikista 
vähittäismarkkinoille tarkoitetuista 
sijoitustuotteista ja -palveluista) koskevien 
yhdenmukaistettujen EU:n säädösten 
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täytäntöönsaattamisen varmistamisesta. 
EPV:n ja EVTEV:n on tarjottava tukea ja 
toimittava yhteistyössä EAMV:n kanssa, 
jotta se voi huolehtia asianmukaisesti 
tästä tehtävästä; 

Or. en

Perustelu

EAMV:lle olisi annettava sijoittajien suojelutehtävä. Yhden valvontaviranomaisen olisi 
vastattava tästä tehtävästä. Tällä tavoin päästään lähimmäksi "kahden kärjen" mallia 
muuttamatta huomattavasti kaikkia kolmea asetusehdotusta Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmästä.

Tarkistus 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f b) edistää sijoittajien suojaa erityisesti 
varmistamalla tuotteiden 
tiedonantovelvollisuutta ja prosessien 
myyntiä kaikille vähittäissijoittajille 
kaikista vähittäismarkkinoille 
tarkoitetuista sijoitustuotteista ja 
-palveluista koskevien 
yhdenmukaistettujen EU:n säädösten 
täytäntöönsaattamisen. EPV:n ja 
EVTEV:n on tarjottava tukea ja 
toimittava yhteistyössä EAMV:n kanssa, 
jotta se voi huolehtia asianmukaisesti 
tehtävistään;

Or. en
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Tarkistus 236
Marta Andreasen

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

Komission teksti Tarkistus

g a) säännellä markkinatakaajia, jotta 
varmistetaan maksuvalmius, kilpailu ja 
avoimuus;

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajille ei saisi myöntää etua sijoittajien haitaksi.

Tarkistus 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ottaa tarvittaessa vastatakseen 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitean olemassa olevista tehtävistä;

Or. en

Tarkistus 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

g b) julkaista ja säännöllisesti päivittää 
sen toimialaan liittyviä tietoja 
verkkosivustollaan sen varmistamiseksi, 
että tiedot ovat helposti yleisön saatavilla.
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Or. en

Tarkistus 239
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edellyttää kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia toteuttamaan yhteisiin 
menetelmiin perustuvia stressitestejä;

Or. en

Perustelu

EAMV:lla tulisi olla valtuudet toteuttaa stressitestejä, jotta varmistetaan järjestelmän 
kestokyky ja saadaan asiaa koskevaa tietoa yhtenäisessä muodossa ja yhteisten menetelmien 
avulla 17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 240
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) kieltää tiettyjen tuotteiden pitämisen 
kaupan tai tietyn tyyppiset liiketoimet, 
jotta estetään sijoittajien suojan, 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko unionin 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden vaarantuminen;

Or. en

Tarkistus 242
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää toimivaltaisten viranomaisten 
välistä koordinoitua toimintaa 
16 artiklassa yksilöidyllä tavalla, myös 
hyödyntämällä niiden valtuuksia 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
jäseninä ryhtyä yhteisiin EU:n 
vastatoimiin järjestelmäriskien ja 
rajatylittävien riskien korjaamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) varmistaa direktiivin 2003/3/EY 
täytäntöönpano, jotta turvataan 
sijoittajien suoja, finanssimarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja eheys tai koko 
unionin rahoitusjärjestelmän taikka sen 
osan vakaus;

Or. en

Tarkistus 244
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kerätä tarvittavia tietoja 
markkinatoimijoista ja markkinoiden 
rakenteesta kattavan tietämyksen 
tarjoamiseksi;

Or. en

Tarkistus 245
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kerätä suoraan tarvittavaa tietoa 
finanssilaitoksista;

Or. en
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Tarkistus 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kerätä tarvittavaa tietoa suoraan 
finanssilaitoksilta;

Or. en

Perustelu

1 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi EAMV:n on voitava arvioida 
kaikkia asiaa koskevia tietoja kaikilta markkinatoimijoilta, jotta se voi varmistaa riittävän 
mikrotason valvonnan. 

Tarkistus 247
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kieltää tiettyjen tuotteiden pitämisen 
kaupan tai tietyn tyyppiset liiketoimet, 
jotta estetään finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko unionin rahoitusjärjestelmän taikka 
sen osan vakauden vaarantuminen 
vakavasti;

Or. en

Perustelu

Tiettyjen tuotteiden kieltämistä tulisi harkita viimeisenä keinona tapauksissa, joissa 
markkinoiden toiminta vaarantuu vakavasti.
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Tarkistus 248
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) kieltää tiettyjen tuotteiden pitämisen 
kaupan tai tietyn tyyppiset liiketoimet, 
jotta estetään finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden, 
sijoittajien suoja mukaan luettuna, tai 
koko unionin rahoitusjärjestelmän taikka 
sen osan vakauden vaarantuminen 
vakavasti;

Or. en

Tarkistus 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) koordinoida jäsentensä tarvitsemien 
tietojen keruuta finanssilaitoksilta;

Or. en

Perustelu

Johdannaismarkkinat ovat maailmanlaajuisia, minkä vuoksi EU:ssa on laadittava vankat 
puitteet, joissa toimia vuorovaikutteisesti EU:n ulkopuolisen infrastruktuurin ja 
markkinatoimijoiden kanssa.
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Tarkistus 250
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdan 1 alakohdan a–d 
alakohdassa tarkoitettua toimivaltaa 
harjoittaessaan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
noudatettava unionin oikeuden mukaisia 
jäsenvaltioiden kansallisia lakeja.

Or. en

Tarkistus 251
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 252
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 

Poistetaan.
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asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Or. en

Tarkistus 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
käyttää toimivaltaisten viranomaisten 
hallinnollisia palveluja ja valtuuksia 
harjoittaessaan yksinomaista 
valvontavaltaa ja suorittaessaan 
tutkimuksia.

Or. en

Tarkistus 254
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 

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

täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden 
asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia 
harjoittaessaan yksinomaista 
valvontavaltaa ja suorittaessaan 
tutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. On olennaista, että uusi valvontarakenne perustuu toimivaltaisten 
viranomaisten asiantuntemukseen, palveluihin ja valtuuksiin harjoitettaessa yksinomaista 
toimivaltaa ja suoritettaessa tutkimuksia. 

Tarkistus 255
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
käyttää keskusselvitystoimipisteisiin sekä 
luottoluokituslaitoksiin yksinomaista 
valvontavaltaa 16 päivänä syyskuuta 2009 
luottoluokituslaitoksista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1060/20091

mukaisesti.
__________
1 EUVL L 302, 17.11 2009, s. 1.

Or. en

Tarkistus 257
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Jäsenvaltioiden viranomaisten valtuudet 

toimivaltaisina viranomaisina ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 

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

Or. en

Tarkistus 258
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Ohjekirja

Or. en
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Tarkistus 259
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 EU:n hyväksymät ja 
EU:n lainsäädännön mukaiset 
kansainväliset periaatteet, antaa 
sääntelystandardeja ja hyväksyy 
valvontastandardeja asetuksin tai 
päätöksin unionin finanssivalvonnan 
ohjekirjan aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 260
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Ohjekirjassa
a) esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan 
unionin lainsäädäntöön sisältyvät 
määritelmät;
b) eritellään Euroopan unionin 
lainsäädäntöön sisältyvien raportointi- ja 
julkistamisvaatimusten mukaisesti 
annettavat tiedot;
c) esitetään tehokkaiden 
yhteistyöprosessien edellyttämät 
näkökohdat, kuten Euroopan unionin 
lainsäädännössä esitetty valvontariskin 
arviointi ja tietojen jakaminen;
d) määritellään tarkoituksenmukaiset 
sääntely- ja valvontastandardit, jotta 
voidaan ryhtyä toimiin sellaisten EJRK:n 
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antamien ennakkovaroitusten ja 
suositusten osalta, jotka koskevat koko 
Euroopan unionia tai sen merkittävää 
osaa;
e) määritellään tarkoituksenmukaiset 
sääntely- ja valvontastandardit, jotta
voidaan ryhtyä toimiin silloin, kun 
arvopaperimarkkinaviranomainen tai 
Euroopan unionin 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 
rajatylittävien riskien poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 261
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittää teknisiä standardeja tässä 
asetuksessa ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla tai komission 
pyynnöstä. Tekniset standardit eivät 
sisällä poliittisia valintoja ja niiden on 
heijastettava suhteellisuusperiaatetta.
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi delegoituina säädöksinä 
(sääntelystandardit) tai 
täytäntöönpanosäädöksinä 
(valvontastandardit) tämän asetuksen ja 
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1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti. 
Standardiluonnokset on myös välitettävä 
samanaikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 262
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja täydentämään 
ja muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät 
ole 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä.
Tekniset standardit edistävät yhteisten 
sääntöjen luomista, mutta eivät edusta 
strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan lainsäädännöllä, johon ne 
perustuvat.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja täydentämään 
ja muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät 
ole 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä. 
Tekniset standardit eivät edusta 
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hyväksyttäviksi. strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan lainsäädännöllä, johon ne 
perustuvat.

Or. en

Tarkistus 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. Tekniset 
standardit eivät edusta strategisia 
päätöksiä, ja niiden sisältöä rajoitetaan 
lainsäädännöllä, johon ne perustuvat.

Or. en

Tarkistus 265
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 
2 kohdassa ja 1 kohdan 2 a kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

Or. en
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Tarkistus 266
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
kaikkien osallisryhmien kanssa ja 
analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä, jolleivät tällaiset 
kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia 
kyseisten teknisten standardien laajuuteen 
ja vaikutukseen tai asian erityiseen 
kiireellisyyteen nähden.
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä 
lausunnon tai neuvoa.

Or. en

Tarkistus 267
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä, elleivät tällaiset 
kuulemiset ja analyysit ole suhteettomia 
verrattuna kyseisten teknisten standardien 
laajuuteen ja vaikutukseen tai verrattuna 
asian erityiseen kiireellisyyteen. 

Or. en
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Tarkistus 268
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä, elleivät 
tällaiset kuulemiset ja analyysit ole 
suhteettomia verrattuna kyseisten 
teknisten standardien laajuuteen ja 
vaikutukseen tai verrattuna asian 
erityiseen kiireellisyyteen. 

Or. en

Tarkistus 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Arvopaperimarkkinaviranomainen
järjestää tarvittaessa teknisiä standardeja
koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja 
analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä ennen niiden 
hyväksymistä. Osallisryhmä voi 22 
artiklan mukaisesti tarjota lausuntoaan 
tai neuvoja tämän prosessin kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää teknisiä standardeja koskevia 
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä ennen teknisten 
standardien luonnosten hyväksymistä.
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä 
lausunnon tai neuvoa.

Or. en

Tarkistus 271
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää teknisiä standardeja koskevia 
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä sekä niiden 
toteuttamiskelpoisuutta EU:n 
rahoitusmarkkinoilla ennen teknisten 
standardien luonnosten hyväksymistä.
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai 
neuvoa.

Or. en



AM\808173FI.doc 91/108 PE439.456v01-00

FI

Tarkistus 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Teknisiä standardeja laatiessaan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 
huomioon rahoitusmarkkinoiden erilaiset 
toimijat ja standardien eri vaikutukset 
kaikentyyppisiin toimijoihin markkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 
standardiluonnoksensa komission 
hyväksyttäväksi ja samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 274
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 

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

määräaikaa yhdellä kuukaudella. 

Or. en

Perustelu

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

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

Tarkistus 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 
Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestään ja sen perusteluista. 

Or. en
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Tarkistus 276
Peter Skinner

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 kokonaan tai osittain tai 
hylkääkö se ne. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteluista. 

Or. en

Perustelu

Komissiolle ei pitäisi antaa toimivaltaa teknisten standardien muuttamiseen. Standardit ovat 
luonteeltaan teknisiä, joten vain Euroopan valvontaviranomaisen teknisten asiantuntijoiden 
pitäisi kehittää niitä. Komissio voi hylätä standardit kokonaan tai osittain, jos ne eivät ole 
tarkoituksenmukaisia oikeudellisista tai yhtenäismarkkinoihin liittyvistä syistä.

Tarkistus 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 kokonaan tai osittain tai 
hylkääkö se ne. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio 
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteluista.

Or. en
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Tarkistus 278
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. 

Kolmen kuukauden kuluessa teknisten 
standardien luonnosten
vastaanottamisesta komissio hyväksyy 
valvontastandardien luonnokset, jos ne 
ovat unionin lainsäädännön mukaisia.
Samassa määräajassa komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa yhdellä 
kuukaudella. Komissio voi hyväksyä 
teknisten standardien luonnokset 
ainoastaan osittain tai muutettuna, kun ne 
on laadittu sääntelystandardeina.
Molemmissa tapauksissa komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa yhdellä 
kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 279
Gianni Pittella

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. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos Euroopan unionin etu 
sitä vaatii. 

Or. en
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Tarkistus 280
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio ei saa muuttaa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
valmistelemien teknisten standardien 
sisältöä koordinoimatta ennalta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
tässä artiklassa säädetyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 282
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

Komissio ilmoittaa joka tapauksessa
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
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ilmoittaa perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestään ja sen perusteluista. 

Or. en

Tarkistus 283
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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Jos komissio ei hyväksy standardeja, se 
ehdottaa perusteltuja muutoksia ja 
lähettää standardiluonnokset takaisin 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
muuttaa standardiluonnoksia komission 
ehdottamien muutosten perusteella ja 
lähettää standardiluonnokset uudelleen 
komission hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 284
Gianni Pittella

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
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Jos komissio ei aio hyväksyä standardeja 
tai aikoo hyväksyä ne osittain tai 
muutettuina, se lähettää 
standardiluonnokset takaisin
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
kommentteineen ja havaintoineen.
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
muuttaa standardiluonnoksia komission 
ehdottamien muutosten perusteella ja 
lähettää standardiluonnokset uudelleen 
komissiolle. 

Or. en

Tarkistus 285
Gianni Pittella

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
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Jos komissio ei aio hyväksyä standardeja, 
se lähettää standardiluonnokset takaisin 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
ilmoittaa kirjallisesti syyt, miksi ne ovat 
Euroopan unionin yleisen edun vastaisia, 
eivät noudata suhteellisuusperiaatetta tai 
haittaavat Euroopan sisämarkkinoiden 
yhdentymistä.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
muuttaa asianmukaisesti 
standardiluonnoksia kuuden viikon 
kuluessa ottaen huomioon komission 
huolenaiheet.

Or. en
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Tarkistus 286
Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

Kuukauden kuluessa muutettujen 
standardien vastaanottamisesta komissio 
hyväksyy sille toimitetut standardit 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ehdottamin muutoksin tai hylkää 
standardit ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestään perusteluineen.

Or. en

Perustelu

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

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

Tarkistus 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komission teksti Tarkistus

Kuukauden kuluessa muutettujen 
standardien vastaanottamisesta komissio 
hyväksyy sille lähetetyt standardit 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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tekemin muutoksin tai hylkää standardit.

Or. en

Perustelu

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

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

Tarkistus 288
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 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien määrittämiseksi. Säädökset 
annetaan asetusten tai päätösten 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 290
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

Tarkistus 291
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjekirjaa päivitetään säännöllisin 
väliajoin, ja siihen tehdään mukautuksia 
Euroopan unionin uuden lainsäädännön 



AM\808173FI.doc 101/108 PE439.456v01-00

FI

mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 292
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 293
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
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 asetettuja ehtoja.
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Or. en

Tarkistus 294
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 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 
mihin peruuttaminen mahdollisesti 
perustuu.
3. Peruuttamispäätös 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
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Tarkistus 295
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 tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kahdella kuukaudella.
2. Jos 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 kyseisen 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 delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en
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Tarkistus 296
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä Euroopan unionin 
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
ohjeita ja suosituksia asioista, joissa sillä 
on lainmukaiset valtuudet kehittää tämän 
asetuksen 7 artiklan mukaisia teknisiä 
standardeja, vasta kun standardit on 
hyväksytty.

Or. en

Perustelu

On olennaista varmistaa, että ohjeilla ja suosituksilla ei korvata standardeja, jos 
lainsäädännössä on säädetty standardeista. Tässä on kyse oikeusvarmuudesta. Lisäksi 
kattavan ja yhtenäisen ohjeiston laatimista koskevien perustavaa laatua olevien periaatteiden 
mukaisesti standardien ehdottamista koskevien Euroopan valvontaviranomaisten 
kannustimien ja laillisten valtuuksien pitäisi olla hyvin vahvoja.

Tarkistus 297
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
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yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä, jotta vältetään kansallisten
viranomaisten mahdollinen 
"alhaisimmalla sääntelyn tasolla 
kilpaileminen", mikä tarkoittaa sitä, että 
valvontastandardeja höllennetään 
harkitusti omien finanssikeskusten 
kilpailukyvyn lisäämiseksi, sekä 
Euroopan unionin lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia 
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä 
lausunnon tai neuvoa.

Or. en
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Tarkistus 299
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjeet ja suositukset julkaistaan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 300
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin 
tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä 
ohjeita ja suosituksia. 

Toimivaltaisten viranomaisten ja 
finanssimarkkinoiden toimijoiden on 
kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan 
kyseisiä ohjeita ja suosituksia. 

Or. en

Tarkistus 301
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai 
suosituksen antamisesta kunkin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä 
ohjetta tai suositusta. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita 
tai suosituksia, sen on ilmoitettava 
perusteensa 
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arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tapauskohtaisesti päättää julkaista 
tällaiset toimivaltaisen viranomaisen 
ilmoittamat perusteet. 

Or. en

Tarkistus 302
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjeen tai suosituksen antamisen jälkeen 
kaikki finanssimarkkinoiden toimijat 
ilmoittavat vuosittain selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti, noudattavatko ne 
kyseistä ohjetta tai suositusta.

Or. en

Tarkistus 303
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
ilmoittaa vuotuisessa kertomuksessaan, 
mitkä kansalliset viranomaiset eivät 
noudata sen antamia ohjeita ja 
suosituksia, ja hahmottelee, miten 
arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo 
varmistaa, että viranomaiset jatkossa 
noudattavat sen ohjeita ja suosituksia. Se 
esittää myös samat tiedot keskeisistä 
suurista finanssimarkkinoiden toimijoista.

Or. en
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Tarkistus 304
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on 
ilmoitettava perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on 
ilmoitettava perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, joka 
julkaisee ne.

Or. en

Perustelu

Teknisten standardien noudattamisen tehostamiseksi on asianmukaista vahvistaa "noudata tai 
selitä" -periaatetta.


