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Tarkistus 171
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
Euroopan pankkiviranomaisen
perustamisesta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
Euroopan pankkialan 
valvontaviranomaisen perustamisesta

Or. en

Tarkistus 172
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 173
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti on jo kauan 
ennen rahoituskriisiä vaatinut 
säännöllisin väliajoin parantamaan 
aidosti tasapuolisia kilpailuedellytyksiä 
kaikille Euroopan tason toimijoille ja 
osoittanut samalla vakavia puutteita yhä 
yhdentyneempien finanssimarkkinoiden 
Euroopan tason valvonnassa 
(13. huhtikuuta 2000 annettu 
päätöslauselma komission tiedonannosta 
rahoitusmarkkinoiden puitteiden 
toteuttamisesta: toimintasuunnitelma1, 
25. marraskuuta 2002 annettu 
päätöslauselma toiminnan vakauden 
valvontaa koskevista säännöistä 
Euroopan unionissa2, 11. heinäkuuta 
2007 annettu päätöslauselma 
rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 
koskevasta valkoisesta kirjasta3, 
23. syyskuuta 2008 annettu 
päätöslauselma suosituksista komissiolle 
riskirahastoista ja yksityisistä 
pääomasijoitusrahastoista4, 9. lokakuuta 
2008 annettu päätöslauselma 
suosituksista komissiolle Lamfalussy-
prosessin jatkotoimista: tuleva 
valvontarakenne5, 22. huhtikuuta 2009 
annettu päätöslauselma muutetusta 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II)6 sekä 
23. huhtikuuta 2009 annettu 
päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
luottoluokituslaitoksista7).
___________
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1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453. 
2 EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Tarkistus 174
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) G20-maiden johtajat totesivat 
2. huhtikuuta 2009 antamassaan 
julkilausumassa "Yleinen elvytys- ja 
uudistussuunnitelma" aikovansa ryhtyä 
toimiin luodakseen tulevaisuuden 
finanssialalle vahvemman ja 
maailmanlaajuisesti yhtenäisemmän 
valvonta- ja sääntelykehyksen, jolla 
tuetaan kestävää maailmanlaajuista 
kasvua sekä vastataan liike-elämän ja 
kansalaisten tarpeisiin. 

Or. en

Tarkistus 175
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Finanssi- ja talouskriisi ovat luoneet 
todellisia, vakavia riskejä, jotka 
kohdistuvat sisämarkkinoiden vakauteen. 

(5) Finanssi- ja talouskriisi ovat luoneet
todellisia, vakavia riskejä, jotka 
kohdistuvat rahoitusjärjestelmän ja
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Rahoitusjärjestelmän vakauden ja 
luotettavuuden palauttaminen ja 
ylläpitäminen ovat ehdoton edellytys sille, 
että luottamus ja yhtenäisyys säilyvät 
sisämarkkinoilla, jolloin mahdollisuudet 
täysin yhdentyneiden ja toimivien 
sisämarkkinoiden luomiseen 
finanssipalvelujen alalla säilyvät ja 
paranevat. Syvemmät ja yhdentyneemmät 
finanssimarkkinat tarjoaisivat myös 
paremmat mahdollisuudet rahoituksen 
saamiseen ja riskien hajauttamiseen ja 
parantaisivat siten talouksien kykyä kestää 
häiriöitä. 

sisämarkkinoiden vakauteen. 
Rahoitusjärjestelmän vakauden ja 
luotettavuuden palauttaminen ja 
ylläpitäminen sekä maailmanlaajuisesti 
että Euroopan tasolla ovat ehdoton 
edellytys sille, että luottamus ja 
yhtenäisyys säilyvät sisämarkkinoilla, 
jolloin mahdollisuudet täysin 
yhdentyneiden ja toimivien 
sisämarkkinoiden luomiseen 
finanssipalvelujen alalla säilyvät ja 
paranevat. Syvemmät ja yhdentyneemmät 
finanssimarkkinat tarjoaisivat myös 
paremmat mahdollisuudet rahoituksen 
saamiseen ja riskien hajauttamiseen ja 
parantaisivat siten talouksien kykyä kestää 
häiriöitä. 

Or. en

Tarkistus 176
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Euroopan finanssivalvontajärjestelmän 
(EFVJ) olisi oltava kansallisten ja 
Euroopan valvontaviranomaisten 
muodostama yhdennetty verkosto, jossa 
finanssilaitosten tavallinen päivittäinen 
valvonta jäisi jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten vastuulle ja 
jossa valvontakollegioille annettaisiin 
keskeinen rooli rajatylittävien 
ryhmittymien valvonnassa. Muita 
tavoitteita olisivat pidemmälle menevä 
yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia 
ja -markkinoita koskevien eurooppalaisten 
sääntöjen ja standardien johdonmukainen 
ja yhtenäinen soveltaminen koko 
Euroopassa. Olisi perustettava Euroopan 
pankkialan valvontaviranomainen sekä 
Euroopan vakuutus- ja työeläkealan 
valvontaviranomainen ja Euroopan 
arvopaperimarkkina-alan 
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valvontaviranomainen (Euroopan 
valvontaviranomaiset) sekä niistä koostuva 
sekakomitea. Euroopan tason 
makrovalvonnasta vastaavana 
viranomaisena toimiva Euroopan 
järjestelmäriskikomitea täydentää 
EFVJ:n. Viranomaista kehitetään sekä 
Euroopan että kansainvälisellä tasolla 
tunnustettujen parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti. Eräs lähestymistapa voisi olla 
pankkiviranomaisen suorittaman suoran 
valvonnan uuden tason luominen. 
Kansainvälisten vääristymien 
välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan 
käyttöönottoa olisi syytä arvioida ja 
harkita tarkoin, jotta usein 
maailmanlaajuisten ja EU:ssa toimivien 
suurten finanssilaitosten valvonnan arvoa 
voitaisiin lisätä. Tämä koskee erityisesti 
sellaisia suuria finanssilaitoksia, jotka 
harjoittavat tukkupankkitoimintaa tai 
muuta sellaista toimintaa, josta voisi 
aiheutua järjestelmäriskejä 
sisämarkkinoille, sekä kansainvälisellä 
tasolla määriteltyjä ja yksilöityjä 
systeemisesti merkittäviä finanssilaitoksia. 
Asiaa käsitellään tarkemmin esillä olevan 
asetuksen ensimmäisen tarkistuksen 
yhteydessä, kuten 66 artiklassa 
määrätään, minkä on tapahduttava 
viimeistään kolme vuotta asetuksen 
voimaantulon jälkeen. 

Or. en
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Tarkistus 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Euroopan finanssivalvontajärjestelmän
olisi oltava kansallisten ja Euroopan 
unionin valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa jätettäisiin 
kansalliselle tasolle sellaisten
finanssilaitosten päivittäinen valvonta, 
joiden toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta. Valvontakollegiot valvovat 
sellaisia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla 
ei ole unionin tason ulottuvuutta.  
Pankkiviranomainen ottaa asteittain 
vastuulleen sellaisten laitosten valvonnan, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus. Muita tavoitteita olisivat 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita 
koskevien sääntöjen yhtenäinen
soveltaminen koko yhteisössä. Olisi 
perustettava Euroopan pankkiviranomainen 
sekä Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) sekä Euroopan
valvontaviranomainen (sekakomitea). 
Euroopan järjestelmäriskikomitea 
muodostaa osan Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Tekstin merkitys selkeytyy.
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Tarkistus 178
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
yhteisön valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa 
finanssilaitosten päivittäinen valvonta jäisi 
kansalliselle tasolle. Valvontakollegioiden 
olisi koordinoitava rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien laitosten 
valvontaa. Muita tavoitteita olisivat 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita 
koskevien sääntöjen yhtenäinen 
soveltaminen koko yhteisössä. Olisi 
perustettava Euroopan pankkiviranomainen 
sekä Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(Euroopan valvontaviranomaiset). 

Or. en

Tarkistus 179
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta voitaisiin suojella tallettajia ja 
sijoittajia, turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia, Euroopan 
pankkiviranomaisen, jäljempänä 
”pankkiviranomainen”, olisi pyrittävä 

Pankkiviranomaisen olisi edistettävä 
rahoituksen kestävyyttä ja vahvoja 
eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita 
voidakseen parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa ja kilpailukykyä edistämällä 
taloudellista osallisuutta ja tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä, ehkäisemällä ja 
korjaamalla rajatylittäviä ja 
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toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä 
sekä kuluttajia ja työntekijöitä, 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja erityisesti 
korkeatasoisen, tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan 
varmistamiseksi ottaen huomioon 
kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut.
Jotta pankkiviranomainen voisi täyttää 
tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on yhteisön elin, 
joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.

järjestelmäriskejä sekä varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely 
Euroopan tasolla ottaen huomioon 
kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut, 
jotta voitaisiin estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja taata 
tasapuoliset kilpailuedellytykset, suojella 
tallettajia ja sijoittajia sekä muita 
sidosryhmiä ja julkista taloutta, turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus, 
avoimuus ja moitteeton toiminta sekä 
kestävä vuorovaikutus reaalitalouden 
kanssa, vähentää rahatalouden 
myötäsyklisyyttä, pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, edistää 
rahapolitiikan sujuvaa täytäntöönpanoa 
markkinoilla ja taata luottojen 
jäljitettävyys, saavuttaa EMUn tavoitteet 
sekä lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia, mikä olisi eduksi koko 
taloudelle, mukaan lukien 
finanssilaitokset ja muut sidosryhmät 
sekä kuluttajat ja työntekijät. Lisäksi sen 
tehtäviin kuuluvat valvontakäytäntöjen 
yhdentäminen ja lähentäminen parhaisiin 
käytäntöihin sekä EU:n toimielimien ja 
laitosten neuvonta pankkitoimintaan, 
maksuihin, sähköisen rahan sääntelyyn ja 
valvontaan liittyvissä asioissa sekä muut 
näihin liittyvät yritysten hyvää 
hallintotapaa, tilintarkastusta ja 
tilinpäätösraportointia koskevat 
kysymykset. Jotta pankkiviranomainen 
voisi täyttää tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on eurooppalainen
elin, joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Jotta voitaisiin estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja taata 
tasapuoliset kilpailuedellytykset, suojella 
tallettajia ja sijoittajia, turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia, 
Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä 
"pankkiviranomainen", olisi pyrittävä 
toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä 
kuluttajia ja työntekijöitä, ottaen samalla 
huomioon tarve tehostaa kilpailua ja 
innovointia sisämarkkinoilla sekä taata 
maailmanlaajuinen kilpailukyky, jotta 
sisämarkkinoiden toimintaa voitaisiin 
parantaa ja erityisesti korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja 
valvonta voitaisiin varmistaa ottaen 
huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset 
edut. Lisäksi pankkiviranomaisen 
tehtäviin kuuluvat valvontakäytäntöjen 
lähentymisen edistäminen ja EU:n 
toimielimien ja laitosten neuvonta
pankkitoimintaan, maksuihin, sähköisen 
rahan sääntelyyn ja valvontaan liittyvissä 
asioissa sekä muut näihin liittyvät 
yritysten hyvää hallintotapaa, 
tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia 
koskevat kysymykset. Jotta 
pankkiviranomainen voisi täyttää 
tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on yhteisön elin, 
joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.
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Or. en

Perustelu

Näin otetaan huomioon kilpailun ja innovoinnin tehostaminen Skinnerin mietinnön 
mukaisesti.

Tarkistus 181
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 182
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Pankkitoiminnan vahvassa unionin 
tason valvonnassa on sovellettava kaikkia 
tärkeimpiä kansainvälisesti tunnustettuja 
valvontaperiaatteita. Baselin 
pankkivalvontakomitean hyväksymän 
tehokkaan pankkivalvonnan 
ydinperiaateluettelon ensimmäisen 
periaatteen mukaan tehokkaan 
pankkivalvonnan edellytyksenä on, että 
valvontaviranomaisilla on valtuudet 
käsitellä lakien noudattamista sekä 
turvallisuutta ja vakautta koskevia asioita.  
Siksi on tarpeen yksilöidä ja määritellä 
tärkeimmät pankkijärjestelmän 
turvallisuutta ja vakautta koskevat 
kysymykset unionin tasolla, mikä 
tarkoittaa järjestelmäriskejä 
(maailmanlaajuiset riskit) ja rajatylittäviä 
riskejä (Euroopan tason riskit).

Or. en

Tarkistus 183
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Asetuksessa käsitellään 
järjestelmäriskin määritelmää, jonka 
laativat yhdessä Kansainvälinen 
valuuttarahasto, Kansainvälinen 
järjestelypankki ja finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä ja joka 
hyväksyttiin 28. lokakuuta 2009 
G20-maiden valtiovarainministereille ja 
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keskuspankkien pääjohtajille toimitetussa 
raportissa vastauksena G20-maiden 
valtionpäämiesten huhtikuussa 2009 
esittämään pyyntöön. Raportissa 
järjestelmäriskin määritellään olevan 
"finanssipalvelujen keskeytymisriski, joka 
i) johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai 
sen osien heikentymisestä ja ii) saattaa 
vaikuttaa huomattavan kielteisesti 
reaalitalouteen. Määrittelyssä keskeisiä 
ovat haitalliset ulkoiset vaikutukset, jotka 
aiheutuvat finanssilaitoksessa, 
markkinoilla tai välineissä ilmenevästä 
keskeytymisestä tai virheestä. Kaikenlaiset 
finanssialan välittäjät, markkinat ja 
rakenteet saattavat jossain määrin 
vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen."

Or. en

Tarkistus 184
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Rajatylittävän riskin määritelmään 
sisältyvät kaikki riskit, jotka aiheutuvat 
koko Euroopan unionissa tai sen osissa 
esiintyvästä talouden epätasapainosta tai 
häiriöistä, jotka saattavat vaikuttaa 
huomattavan kielteisesti kahden tai 
useamman jäsenvaltion taloudellisten 
toimijoiden välisiin liiketoimiin, 
sisämarkkinoiden toimintaan tai 
Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion 
julkiseen talouteen. Kaikenlaiset 
taloudelliset ja finanssiriskit saattavat 
jossain määrin vaikuttaa rajatylittävään 
toimintaan.

Or. en
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Tarkistus 185
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Direktiivin 2005/60/EY laaja-
alaisen luonteen huomioon ottaen tämä 
asetus ei rajoita rahanpesun vastaisista 
toimista ja terrorismin rahoituksen 
torjunnasta vastaavia jäsenvaltioiden 
elimiä. Kun viranomainen ryhtyy toimiin 
direktiivin 2005/60/EY puitteissa, se ottaa 
huomioon kulloisenkin 
toimielinjärjestelmän ja tekee tarvittaessa 
yhteistyötä muiden asianosaisten elinten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 186
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On suotavaa, että pankkiviranomainen 
edistää yhdenmukaisen lähestymistavan 
soveltamista talletussuojaan, jotta 
varmistettaisiin tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja tallettajien 
tasavertainen kohtelu koko yhteisössä. 
Koska talletusten vakuusjärjestelmiä 
valvotaan hallinnollisesti asianomaisissa 
jäsenvaltioissa eivätkä ne ole finanssialan 
sääntelyyn perustuvan valvonnan alaisia, 
pankkiviranomaisen olisi voitava käyttää 
tämän asetuksen mukaista toimivaltaansa 
itse vakuusjärjestelmään ja sen hoitajaan.

(13) On suotavaa, että pankkiviranomainen 
edistää yhdenmukaisen lähestymistavan 
soveltamista talletussuojaan, jotta 
varmistettaisiin tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja tallettajien 
tasavertainen kohtelu koko yhteisössä. 
Koska talletusten vakuusjärjestelmiä 
valvotaan hallinnollisesti asianomaisissa 
jäsenvaltioissa eivätkä ne ole finanssialan 
sääntelyyn perustuvan valvonnan alaisia, 
pankkiviranomaisen olisi voitava käyttää 
tämän asetuksen mukaista toimivaltaansa 
itse vakuusjärjestelmään ja sen hoitajaan. 
Pankkiviranomaisen roolia tarkistetaan 
Euroopan talletussuojarahaston 
perustamisen yhteydessä. 
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Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen roolia talletusvakuuskysymyksissä on arvioitava uudelleen Euroopan 
talletussuojarahaston perustamisen yhteydessä.

Tarkistus 187
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta pankkiviranomaisen tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa ja Euroopan tasolla 
voitaisiin varmistaa yhtenäinen ja tehokas 
valvonta, jäsenvaltioiden viranomaisille, 
jotka ovat toimivaltaisia viranomaisia ja 
pankkiviranomaisen jäseniä, olisi taattava 
valtuudet hyväksyä ehkäiseviä ja 
korjaavia valvontatoimenpiteitä 
yksinkertaistaen samalla yhteistä, 
koordinoitua ja yhtenäistä toimintaa. 
Valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisesti 
ja niihin on sisällyttävä valmiudet pyytää 
ja saada asianmukaisia tietoja, määrätä 
raportointi- ja ilmoitusvaatimuksia, 
suorittaa tarkastuksia paikan päällä, 
toteuttaa toiminnan vakauteen liittyviä 
toimenpiteitä (jotka voivat koskea myös 
eturistiriitoja, hyvää hallintotapaa, 
likviditeettiä, varauksia, osinkoja ja 
palkkapolitiikkaa), erottaa 
vähittäispankkitoiminta kaupankäynnistä 
ja muusta vastaavasta toiminnasta, joka ei 
ole yleishyödyllistä, mikäli yhteisiin 
kriteereihin nojaava arvio on paljastanut 
olennaisia riskejä, rajoittaa tai kieltää 
tilapäisesti tiettyjen tuotteiden kauppa tai 
tietyn tyyppiset liiketoimet, jotka voivat 
johtaa suoraan tai välillisesti 
markkinoiden liialliseen epävakauteen tai 
aiheuttaa häiriöitä, määrätä 
finanssilaitoksen toimimaan tytäryhtiön 
välityksellä yhteisten kriteerien 
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mukaisissa perustelluissa tapauksissa, 
määrätä varoittavia sakkoja, hylätä 
toimitusjohtajan tai johtajan, erottaa 
johtohenkilöitä tai johtokunnan, puuttua 
tilapäisesti finanssilaitosten toimintaan, 
evätä finanssilaitosten tärkeiltä osakkailta 
mahdollisuus vedota rajoitetun vastuun 
periaatteeseen, kun nämä eivät puolusta 
aktiivisesti yrityksen etua kriittisissä 
tapauksissa, laajentaa taloudellinen 
vastuu koskemaan vakaviin rikkomuksiin 
osallistuneita tahoja, ottaa tarvittaessa 
haltuun ilmoitukset yhtenäisyyden ja 
vastuun varmistamiseksi, pyytää 
valmiussuunnitelmia, peruuttaa lupia ja 
passeja sekä sopia menettelyistä yhteisen 
ja tehokkaan vastauksen antamiseksi.

Or. en

Tarkistus 188
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Ohjekirjalla on merkittävä asema 
varmistettaessa finanssipalveluja 
koskevien lakien, sääntöjen ja 
standardien yhtenäistä 
yhdenmukaistamista ja yhtäläistä 
soveltamista. Ohjekirjan perustana 
olevissa sääntely- ja 
valvontastandardeissa on vältettävä
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä ja 
taattava samalla tasapuoliset 
kilpailuedellytykset sekä suojeltava 
asianmukaisesti tallettajia, sijoittajia ja 
kuluttajia kaikkialla Euroopassa. 
Ohjekirjassa täsmennetään määritelmät, 
eritellään raportointi- ja 
ilmoitusvaatimusten yhteiset kriteerit sekä 
yksilöidään tarvittavat keinot, joilla 
varmistetaan tehokkaat 
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yhteistyömenettelyt, esimerkiksi 
valvonnan riskinarviointi ja tietojen 
vaihto, kuten unionin lainsäädännössä 
edellytetään. Esillä olevaa asetusta 
laadittaessa ohjekirjassa määritellään 
asianmukaiset sääntely- ja 
valvontastandardit, joita sovelletaan 
EJRK:n varhaisvaroituksiin ja 
suosituksiin sekä pankkiviranomaisen tai 
unionin toimielinten havaitsemiin 
rajatylittäviin riskeihin koko Euroopan 
unionissa tai sen merkittävässä osassa. 
Lisäksi ohjekirjassa määritellään
järjestelmäriskien ehkäisemiseksi ja 
rajatylittävien riskien poistamiseksi 
raportointia, ilmoituksia ja toiminnan 
vakausvaatimuksia koskevat 
asianmukaiset sääntely- ja 
valvontastandardit oleellisia voimakkaasti 
velkaantuneita yrityksiä ja kaikkialla 
unionissa toimivia sijoitusvälittäjiä 
varten.

Or. en

Tarkistus 189
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 
riittävä tallettajien, sijoittajien ja 
kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska 
pankkiviranomainen on elin, jolla on 
pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, 
on tehokasta ja asianmukaista antaa sen 
tehtäväksi laatia yhteisön oikeudessa 
määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi 

(14) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset yhteisön 
oikeuden mukaisesti, jotta standardeilla 
olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Komissio 
voi hylätä teknisten standardien 
luonnokset osittain tai kokonaan 
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
unionin lainsäädännön mukaisia, niissä 
ei kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai 
ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
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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.

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. Teknisten 
standardien laatiminen tämän asetuksen 
puitteissa ei rajoita komission valtuuksia 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Teknisten 
standardien soveltamisalaan ei sisälly 
poliittisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajaavat 1. tasolla hyväksytyt unionin 
säädökset. Antamalla standardien 
laatiminen pankkiviranomaisten 
tehtäväksi varmistetaan, että 
standardeissa hyödynnetään 
täysimittaisesti kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta.

Or. en

Perustelu

Komissiota ei tulisi valtuuttaa muuttamaan teknisiä standardeja. Niiden laadinta olisi 
teknisen luonteensa vuoksi uskottava yksinomaan Euroopan valvontaviranomaisen teknisille 
asiantuntijoille. Siinä tapauksessa, että standardit sisältävät oikeudellisia tai 
yhtenäismarkkinoiden toimintaan liittyviä puutteita, komissio voi hylätä ne kokonaan tai 
osittain.

Tarkistus 190
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi 
finanssipalvelujen alalla, jotta 

(14) Koska pankkiviranomainen on elin, 
jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
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varmistetaan muun muassa ohjekirjan 
avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
riittävä tallettajien, sijoittajien ja 
kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska 
pankkiviranomainen 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.

Lamfalussy-rakenteen sääntelyä 
koskevalla 2. tasolla (unionin oikeudessa 
määritellyillä aloilla tai komission 
pyynnöstä) ja Lamfalussy-rakenteen 
valvontatoimenpiteitä koskevalla 3. tasolla 
(sen omasta aloitteesta) luonnokset 
teknisiksi standardeiksi, joihin ei liity 
poliittisia valintoja ja joiden on oltava 
suhteellisuusperiaatteen mukaiset.
Komissio voisi muuttaa 
sääntelystandardeina hyväksymiään 
teknisten standardien luonnoksia. 
Valvontastandardien tapauksessa 
komission on hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset, mikäli 
ne ovat unionin oikeuden mukaisia, jotta 
standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Komissiolla on 
valtuudet antaa finanssipalveluja 
koskevia sääntelystandardeja delegoituina 
säädöksinä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 
Valvontastandardit tulisi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksinä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Sen varmistamiseksi, että 
standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle voitaisiin asettaa
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
säädöksen antamista tai standardin 
hyväksymistä koskeva päätöksensä.

Or. en

Tarkistus 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 

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

standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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. Teknisiä 
standardeja laatiessaan 
pankkiviranomaisen on noudatettava 
suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon 
finanssilaitosten erilaiset rakenteet ja 
riskiprofiilit. Valvontaviranomaisten on 
erityisesti pyrittävä ehkäisemään 
ylimääräisen rasitteen aiheutuminen 
demokraattisesti hallituille osuuskunnille, 
joilla on tärkeä rooli sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnassa 
paikallisyhteisöissä. 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.

Or. en
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Perustelu

Euroopan pankkiviranomaisen on huomioitava rahoituspalvelualan erilaiset yritysmallit. Eri 
jäsenvaltioiden samantyyppisiin finanssilaitoksiin sovellettavat tekniset standardit eivät saa 
erota toisistaan, mutta niiden on mahdollistettava jonkin asteinen joustavuus, jotta niissä 
voidaan huomioida demokraattisesti hallitut osuuskunnat, joiden yritysmalli tähtää riskien 
minimointiin ja joilla on tärkeä rooli sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa 
paikallisyhteisöissä.

Tarkistus 192
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 tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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 tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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. Standardit eivät 
siis saa olla ristiriidassa minkään 
jäsenvaltion lainsäädännön kanssa, koska 
lainsäädäntö viittaa poliittisen valinnan 
mahdollisuuteen. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset yhteisön 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 yhteisön 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 
yhteisön 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 193
Olle Schmidt

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 tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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 tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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. Komission ei yleisesti ottaen 
tulisi muuttaa niitä muutoin kuin 
poikkeustilanteessa, esimerkiksi silloin, 
kun ne eivät ole 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 
unionin säännöstöstä. Komission ei tule 
muuttaa pankkiviranomaisen laatimien 
teknisten standardien sisältöä 
neuvottelematta asiasta ensin 
pankkiviranomaisen kanssa. 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

Komissiota olisi kannustettava käyttämään muuttamisvaltuuksiaan 7 artiklassa tarkoitettuihin 
teknisiin standardeihin vasta viimeisenä keinona. Mikäli näin ei ole, Euroopan 
valvontaviranomaisten arvovalta standardien laatijoina saattaa heikentyä, mistä olisi 
seurauksena finanssilaitoksiin kohdistuva oikeudellinen epävarmuus.

Tarkistus 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen on 
elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 

(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 pankkiviranomainen on 
elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 
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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.

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. Komission ei pitäisi voida 
muuttaa niitä. Se voisi hylätä teknisten 
standardien luonnokset ainoastaan
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 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen riippumattomuuden varmistamiseksi ja sen asiantuntemuksen 
kunnioittamiseksi komissiolla ei tulisi olla valtaa muuttaa Euroopan pankkiviranomaisen 
ehdottamia teknisiä standardeja. Komissiolla tulisi ainoastaan olla teknisten standardien 
luonnosten tarkasteluoikeus, jolloin se voisi hyväksyä tai hylätä ne selkeitä ja avoimia 
periaatteita noudattaen.

Tarkistus 195
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 

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

alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen 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. Komission ei pitäisi voida 
muuttaa niitä. Se voisi hylätä teknisten 
standardien luonnokset ainoastaan
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 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä 
standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen riippumattomuuden varmistamiseksi ja sen asiantuntemuksen 
kunnioittamiseksi komissiolla ei tulisi olla valtaa muuttaa Euroopan pankkiviranomaisen 
ehdottamia teknisiä standardeja. Komissiolla tulisi ainoastaan olla teknisten standardien 
luonnosten tarkasteluoikeus, jolloin se voisi hyväksyä tai hylätä ne selkeitä ja avoimia 
periaatteita noudattaen.
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Tarkistus 196
Antolín Sánchez Presedo

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 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 197
Olle Schmidt

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 

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten 
standardien kehittämismenettely ei rajoita 
komission toimivaltaa hyväksyä omasta 
aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 
komiteamenettelyillä Lamfalussy-
rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan
unionin lainsäädännön mukaisesti. 
Teknisissä standardeissa käsiteltäviin 
asioihin ei pitäisi liittyä poliittisia 
päätöksiä, ja niiden sisällön pitäisi olla 
rajattu 1. tasolla annetuilla Euroopan 
unionin säädöksillä. Teknisten 
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pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

standardien tulisi olla suhteellisia ja 
niissä olisi otettava huomioon eri 
finanssilaitosten koko- ja rakenne-erot. 
Jos 2. tason toimenpiteitä aiotaan soveltaa 
tai jo sovelletaan, teknisissä standardeissa 
olisi otettava 2. tason toimenpiteet 
huomioon ja määritettävä ainoastaan 
ehdot kyseisten toimenpiteiden 
soveltamiselle. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää oikeudellisen epävarmuuden lisäämistä laadittaessa 7 artiklan mukaisia 
standardeja. Siksi standardien käyttö tulisi rajoittaa vain asianmukaisiin tapauksiin eli 
ennemminkin teknisiin kysymyksiin kuin asioihin, joihin liittyy poliittisia päätöksiä.

Tarkistus 198
Othmar Karas

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 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 

(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. Vaikka laadittavissa 
teknisissä standardeissa otetaan 
huomioon ainoastaan paikallisesti 
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varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

toimivat laitokset, joilla ei ole unionin 
tason ulottuvuutta, kussakin tapauksessa 
arvioidaan teknisten standardien vaikutus 
koko alaan. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

Or. en

Perustelu

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Tarkistus 199
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu sääntely- tai 
valvontastandardien soveltamisalaan, 
pankkiviranomaisella olisi parhaiden 
käytäntöjen edistämiseksi oltava
toimivalta antaa unionin lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia, jotka eivät ole sitovia. 
Avoimuuden varmistamiseksi sekä 
kansallisten valvontaviranomaisten ja 
finanssilaitosten kannustamiseksi 
noudattamaan ohjeita ja suosituksia 
kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava 
ilmoittamaan perusteensa, jos ne eivät 
noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia, ja 
finanssilaitokset olisi velvoitettava 
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raportoimaan ohjeiden ja suositusten 
noudattamisestaan ilmoitusvelvollisuutta 
suorittaessaan.

Or. en

Tarkistus 200
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa yhteisön lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia, jotka eivät ole sitovia. 
Avoimuuden varmistamiseksi ja 
kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos 
ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia. Teknisten standardien piiriin 
kuulumattomilla aloilla 
pankkiviranomaisen olisi otettava 
käyttöön parhaat käytännöt.

Or. en

Tarkistus 201
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistaminen, että yhteisön 
oikeutta sovelletaan kaikilta osin 
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 

(17) Sen varmistaminen, että unionin 
oikeutta sovelletaan kaikilta osin 
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 
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finanssimarkkinoiden eheydelle, 
tehokkuudelle ja moitteettomalle 
toiminnalle, rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle sekä finanssilaitosten 
tasapuolisille kilpailuolosuhteille 
yhteisössä. Sen vuoksi olisi luotava 
mekanismi, jota pankkiviranomainen voisi 
käyttää tapauksissa, joissa yhteisön 
oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti 
tai kaikilta osin. Mekanismia olisi 
käytettävä aloilla, joilla yhteisön
lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita.

finanssimarkkinoiden eheydelle, 
tehokkuudelle ja moitteettomalle 
toiminnalle, rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle sekä finanssilaitosten 
tasapuolisille kilpailuolosuhteille 
yhteisössä. Sen vuoksi olisi luotava 
mekanismi, jota pankkiviranomainen voisi 
käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeutta 
ei ole sovellettu ollenkaan tai sitä on 
sovellettu väärin, jolloin rikotaan unionin 
lainsäädäntöä. Mekanismia olisi 
käytettävä aloilla, joilla unionin
lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita. Sitä ei yleisesti 
ottaen pitäisi käyttää tapauksissa, jotka 
koskevat ainoastaan unionin oikeuden 
virheellistä saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

On paikallaan rajoittaa 9 artiklan mekanismin käyttö sellaisten standardien soveltamiseen, 
joilla rikotaan lakia, ja välttää sen käyttöä tapauksissa, joissa unionin oikeus on saatettu 
virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin minimoidaan sellaisille 
markkinatoimijoille aiheutuva oikeudellinen epävarmuus, joiden on oltava varmoja 9 artiklan 
mukaisen menettelyn soveltamisesta tasapuolisten kilpailuedellytysten takaamiseksi kaikkialla 
EU:ssa.

Tarkistus 202
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistaminen, että yhteisön 
oikeutta sovelletaan kaikilta osin 
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 
finanssimarkkinoiden eheydelle, 
tehokkuudelle ja moitteettomalle 
toiminnalle, rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle sekä finanssilaitosten 
tasapuolisille kilpailuolosuhteille 

(17) Sen varmistaminen, että unionin 
oikeutta sovelletaan kaikilta osin 
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 
finanssimarkkinoiden eheydelle, 
avoimuudelle, tehokkuudelle ja 
moitteettomalle toiminnalle, 
rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä 
finanssilaitosten tasapuolisille 
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yhteisössä. Sen vuoksi olisi luotava 
mekanismi, jota pankkiviranomainen voisi 
käyttää tapauksissa, joissa yhteisön
oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti 
tai kaikilta osin. Mekanismia olisi 
käytettävä aloilla, joilla yhteisön
lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita. 

kilpailuolosuhteille EU:ssa. Sen vuoksi 
olisi luotava mekanismi, jota 
pankkiviranomainen voisi käyttää 
tapauksissa, joissa unionin oikeutta ei ole 
sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin. 
Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla 
unionin lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita. 

Or. en

Tarkistus 203
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
unionin oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi valtuudet osoittaa 
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle virallinen 
lausunto, jolla olisi välittömiä 
oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota 
kansallisissa tuomioistuimissa ja 
kansallisten viranomaisten edessä ja jotka 
voitaisiin panna täytäntöön Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan nojalla. 

Or. en

Tarkistus 204
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin ratkaista Poistetaan.
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poikkeukselliset tilanteet, joissa 
asianomainen toimivaltainen 
viranomainen jättää itsepintaisesti toimet 
toteuttamatta, pankkiviranomaiselle olisi 
annettava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä 
toimivalta olisi rajoitettava 
poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
sille osoitettuja päätöksiä ja joissa 
yhteisön oikeus on suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin voimassa olevien tai 
tulevien EU:n asetusten nojalla.

Or. en

Perustelu

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Tarkistus 205
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 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 

Poistetaan.
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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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön 
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille. 

Or. en

Tarkistus 206
Carl Haglund

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
pankkiviranomaisella 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, pankkiviranomaisella olisi 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, 
yhteistä toimintaa. Neuvostolla olisi oltava 
valtuudet määrittää kriisitilanteen 
olemassaolo kuultuaan ensin Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia.
Kriisitilanteen koskiessa koko 
markkinoita pankkiviranomaisella olisi 
oltava mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia tilanteen korjaamiseksi. Jotta 
varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
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oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat 
niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan ja neuvoston antaman selkeän 
valtuutuksen nojalla päätöksiä, jotka 
osoitetaan suoraan finanssimarkkinoille 
kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomaista ei ole järkevää valtuuttaa tekemään suoraan kansallisia 
toimivaltaisia viranomaisia ja yksittäisiä pankkeja koskevia päätöksiä. Kriisitilanteen 
koskiessa markkinoita laajemmassa mittakaavassa Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
voitava laatia toimenpiteitä, joita voidaan soveltaa suoraan kansallisiin viranomaisiin. 
Tämän pitäisi kuitenkin perustua neuvoston antamaan valtuutukseen.

Tarkistus 207
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 
pankkiviranomaisella 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, 
yhteistä toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska asia on arkaluontoinen, 
valtuuksiin määrittää kriisitilanne liittyy 
huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, 
minkä vuoksi toimivalta kriisitilanteen 
määrittämiseen olisi annettava neuvostolle 
edellyttäen, että se kuulee ensin 
asianmukaisesti komissiota, Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia. 



PE439.457v01-00 36/83 AM\808174FI.doc

FI

päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön 
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 208
Olle Schmidt

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 
pankkiviranomaisella 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön 
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi 
markkinoille.

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen Euroopan 
unionissa, vaativat yhteisön tasolla 
nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Neuvostolle olisi myönnettävä valtuudet 
määrittää kriisitilanteen olemassaolo 
kuultuaan ensin komissiota, Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa sekä tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia.
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Or. en

Perustelu

Koska kriisitilanteen julistamisella on seurauksia jäsenvaltioille ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean järjestelmäriskien käsittelylle, valtuuksia kriisitilanteen 
määrittämiseen ei pidä antaa komissiolle. Myöskään Euroopan valvontaviranomaisten ei ole 
sopivaa tehdä yksittäisiä laitoksia koskevia sitovia päätöksiä.

Tarkistus 209
Vicky Ford

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 
pankkiviranomaisella 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

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

Or. en
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Tarkistus 210
Antolín Sánchez Presedo

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 
pankkiviranomaisella 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, pankkiviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille. 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
määritettävä, onko kyseessä kriisitilanne. 
Myös komissio tai neuvosto voi antaa 
päätöksen, jossa määritetään kriisitilanne 
tai muut sellaiset olosuhteet, jotka 
edellyttävät toimielinten puuttumista 
asiaan. Jotta varmistettaisiin tehokas 
reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun 
toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Tarkistus 211
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 

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

toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
määritettävä, onko kyseessä kriisitilanne. 
Komission olisi julistettava kriisitilanne 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
suosituksesta. Jotta varmistettaisiin 
tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen 
silloin, kun toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea on sopivin elin julistamaan kriisitilanteen. Koska 
kriisitilanteen olemassaolon arvioiminen edellyttää tarkkaa harkintaa, perussopimusten 
määräysten nojalla komission on oltava lopullisen päätöksen tekevä oikeushenkilö.

Tarkistus 212
Leonardo Domenici

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 
pankkiviranomaisella olisi oltava 

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

mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
määritettävä, onko kyseessä kriisitilanne.
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 
kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Perustelu

EU:n finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää koordinoituja toimia 
mahdollisten kriisitilanteiden ratkaisemiseksi, sillä yhdessä jäsenvaltiossa syntyvä kriisi voi 
levitä nopeasti sen rajojen ulkopuolelle. Siksi Euroopan järjestelmäriskikomitealle on 
myönnettävä valtuudet määrittää kriisitilanteen olemassaolo.

Euroopan järjestelmäriskikomitealla on hyvät edellytykset tunnistaa mahdolliset 
kriisitilanteet, sillä se on tekninen elin, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida 
rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia.

Tarkistus 213
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Otetaan huomioon Lontoossa 
2. huhtikuuta 2009 pidetyssä
huippukokouksessa G20-maiden johtajien 
finanssijärjestelmän vahvistamista 
koskeva julistus, joka kehottaa tukemaan 
valvontakollegioiden perustamista, 
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asettamaan valvontakollegioiden 
toimintaa ja niihin osallistumista koskevia 
ohjeistuksia sekä tunnistamaan 
järjestelmän kannalta tärkeimmät 
kansainvälisesti toimivat yritykset. 

Or. en

Tarkistus 214
Diogo Feio

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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan 
päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan 
finanssilaitoksille sellaisilla yhteisön 
oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa.

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet rajatylittävissä tilanteissa
sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen toimivaltaan olisi 
kuuluttava myös sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
menettelyä, toiminnan sisältöä tai 
toimimattomuutta.
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Or. en

Tarkistus 215
Olle Schmidt

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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, pankkiviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat 
niihin suoraan sovellettavissa. 

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

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten ei ole sopivaa tehdä suoraan yksittäisiä finanssilaitoksia 
koskevia sitovia päätöksiä. Koska kansallinen toimivaltainen viranomainen vastaa 
finanssilaitosten päivittäisestä valvonnasta, on oikeudellisesti parempi vaihtoehto, että
valvontaviranomainen velvoittaa kansallisen viranomaisen muuttamaan markkinakäytäntöjä
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11 artiklan mukaisen sovittelumenettelyn jälkeen tehdyn päätöksen mukaisesti.

Tarkistus 216
Vicky Ford

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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 
Tapauksissa, joissa sovellettava yhteisön 
lainsäädäntö antaa jäsenvaltioille 
harkintavaltaa, pankkiviranomaisen 
päätökset eivät voi korvata yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti harjoitettua 
harkintavaltaa.

Or. en
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Tarkistus 217
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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen toimivalta olisi tämän 
suhteen määriteltävä 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa alakohtaisessa 
lainsäädännössä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

Or. en

Perustelu

Ehdotettu muutos on tehty "sitovan sovittelun" tarkoitusta koskevan 11 artiklan 1 kohtaan 
ehdotetun muutoksen seurauksena. Nyt esillä olevassa asetusluonnoksessa on ilmaistava vain 
Euroopan pankkiviranomaisen oikeus tarjota "sitovaa sovittelua" sekä siinä käytettävä
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menettely. "Sitovan sovittelun" sisältö on kuitenkin määritettävä tapauskohtaisesti 
alakohtaisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 218
Antolín Sánchez Presedo

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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon,
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen toimivaltaan olisi 
kuuluttava sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön 
liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja 
Euroopan unionin oikeuden tulkintaa ja 
soveltamista valvontapäätöksissä; 
annettujen sitovien päätösten 
noudattamisesta huolimatta 
toimivaltaisen viranomaisen on 
harjoitettava vakaata harkintavaltaa 
kansainvälisten, rajatylittävän toiminnan 
valvontaa koskevien, periaatteiden 
mukaisesti. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla Euroopan unionin oikeuden 
aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. 
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Tarkistus 219
Leonardo Domenici

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, 
pankkiviranomaisella 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. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästä
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen 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, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla Euroopan unionin oikeuden 
aloilla, jotka ovat niihin suoraan 
sovellettavissa. Tämä koskee myös 
valvontakollegioissa esiintyviä
erimielisyyksiä.

Or. en
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Perustelu

Mikäli kansallisten valvontaviranomaisten välillä ilmenee erimielisyyksiä, Euroopan 
pankkiviranomaisen on puututtava asiaan oikeusvarmuuden takaamiseksi finanssilaitoksille. 

Tarkistus 220
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kriisin myötä rajatylittävää
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
nykyisessä valvonnassa on paljastunut 
pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä
ovat suurimmat ja monimutkaisimmat 
laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa 
vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä
puutteet johtuvat finanssilaitosten 
vaihtelevista toiminta-aloista ja 
valvontaviranomaisista. Edelliset toimivat 
rajattomilla markkinoilla, kun taas 
jälkimmäiset tarkistavat päivittäin, 
ulottuuko niiden toimivalta yli 
kansallisten rajojen. Tällaisten 
vääristymien oikaisemiseksi on tarpeen 
edistää valvonnan lähentymistä ja 
yhdentymistä Euroopan unionissa ja 
kansainvälisellä tasolla. 

Or. en

Tarkistus 221
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kriisi on osoittanut kansainvälisesti 
toimivien rahoituslaitosten valvontaa 
koskevissa säännöksissä olevan virheitä. 
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Tämän vuoksi on perusteltua vahvistaa 
EU:n roolia ja sitä kautta pyrkiä 
parantamaan toimivaltaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä 
ja koordinointia kansainvälisesti 
toimivien rahoituslaitosten valvontaa 
koskevissa asioissa.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisesti toimivien rahoituslaitosten valvonnassa kriisin aikana havaittujen virheiden 
vuoksi on tarpeellista luoda eurooppalainen toimintakehys, joka mahdollistaa paremman 
koordinoinnin kansallisten valvontaviranomaisten välillä.

Tarkistus 222
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Kuten maaliskuussa 2009 
ilmestyneessä The Turner Review 
-julkaisussa todetaan, nykyiset 
sisämarkkinoita koskevat säännökset 
voivat muodostaa tallettajille ja 
veronmaksajille sellaisia riskejä, joita ei 
voida hyväksyä, ja nykyiset järjestelyt, 
joissa yhdistetään oikeudet avata 
sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja 
yksinomaan kansalliset 
talletusvakuutukset, eivät muodosta 
riittävää perustaa tulevalle 
eurooppalaisten rajatylittävää toimintaa 
harjoittavien vähittäispankkien 
sääntelylle ja valvonnalle.

Or. en
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Tarkistus 223
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

The Turner Review -julkaisussa todetaan 
myös, että toimivammat järjestelyt 
edellyttävät joko kansallisen toimivallan 
lisäämistä, mikä merkitsee 
yhtenäismarkkinoiden avoimuuden 
vähenemistä, tai pidemmälle menevää
Euroopan integraatiota. Näiden 
yhdistelmä vaikuttaa sopivalta: missä
määrin kansallista toimivaltaa vaaditaan 
lisättävän riippuu siitä, kuinka tehokkaita 
Euroopan tasolla tarjolla olevat 
vaihtoehdot ovat.

Or. en

Tarkistus 224
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 d)Eurooppalainen ratkaisu kehottaa 
luomaan Euroopan unionille uudenlaisen 
institutionaalisen rakenteen, itsenäisen 
pankkiviranomaisen, jolla on 
lainsäädäntövalta, rajatylittävän 
toiminnan valvontaa säätävän ja valvovan 
elimen, valtuuttamaan valvontakollegiot 
uudelleen rajatylittävien laitosten 
valvontaan ja sekä kansallisella että
Euroopan unionin tasolla lisäämään ja 
johdonmukaistamaan valvontavaltuuksia.

Or. en
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Tarkistus 225
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisella on oltava valta 
kehittää valvontastandardeja, joiden 
avulla voidaan edistää ohjekirjan 
yhdenmukaista soveltamista. 
Pankkiviranomaisella tulisi alojen 
välisenä koordinaattorina ja 
valvontakollegioiden neuvoa-antavana 
elimenä, etenkin tiedonvaihtoprosessin 
virtaviivaistamista ajatellen, olla 
avainasema myös Euroopan unionin 
lainsäädännön soveltamisen lähentymisen 
ja johdonmukaisuuden edistämisessä
kollegioissa. Pankkiviranomaisen pitäisi 
toimia johtavana Euroopan unionissa 
toimivia pankkilaitoksia valvovana 
koordinaattorina. Pankkiviranomaisella 
tulisi myös olla laillisesti sitova 
sovittelutehtävä toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten riitatapauksissa.

Or. en

Tarkistus 226
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 f) Valvontakollegioilla olisi oltava 
tärkeä tehtävä finanssilaitosten 
tehokkaassa, toimivassa ja 
johdonmukaisessa rajatylittävässä
valvonnassa EU:ssa. 
Perustavanlaatuisten 
varainhoitosäännösten lähentymisen 
edistämisestä ei ole hyötyä, jos 
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valvontakäytännöt ovat edelleen 
hajanaisia. Kuten Larosièren raportissa 
todetaan, erilaisten valvontakäytäntöjen 
aiheuttamat kilpailuvääristymät ja 
sääntelyn katvealueet on vältettävä, koska 
ne voivat vaarantaa rahoitusvakautta 
muun muassa rohkaisemalla rahoitusalan 
toiminnan siirtämistä maihin, joissa 
vallitsevat löyhät valvontakäytännöt.  
Valvontajärjestelmän oikeudenmukaisuus 
ja tasapainoisuus on säilytettävä.

Or. en

Tarkistus 227
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Olisi luotava yhteisön taloudellinen 
suojarahasto (European Financial 
Protection Fund), joka suojelee tallettajia 
ja laitoksia vaikeuksilta, jotka saattavat 
uhata unionin yhtenäisten 
rahoitusmarkkinoiden rahoituksellista 
vakautta. Rahaston toiminta olisi 
rahoitettava rajatylittävien 
rahoituslaitosten suorittamilla maksuilla, 
rahaston liikkeelle laskemilla 
joukkovelkakirjoilla tai poikkeuksellisissa 
tilanteissa asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorittamilla maksuilla aiemmin 
määriteltyjen kriteerien mukaisesti 
(tarkistettu yhteisymmärryspöytäkirja). 
Rahastolle suoritettujen maksujen on 
tarkoitus korvata kansallisiin talletusten 
vakuusjärjestelmiin suoritetut maksut.

Or. en
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Tarkistus 228
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Euroopan talletusvakuusrahasto 
olisi luotava tallettajien suojaksi. 
Rahastoon suoritettujen maksujen tulisi 
asteittain korvata kansallisiin talletusten 
vakuusjärjestelmiin suoritetut maksut.

Or. en

Tarkistus 229
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Katsoo, että tässä yhteydessä on 
huomioitava vastuun tasapuolinen 
jakaminen, jotta voidaan todella saada 
aikaan uusi Euroopan laajuinen 
valvontajärjestelmä. Tästä syystä
Euroopan kriisinratkaisurahasto on 
tulevaisuudessa tarpeellinen, jotta 
voidaan valvoa rahoitusmarkkinoiden 
vakautta vakavien markkinahäiriöiden 
vallitessa. Kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin 
toimiin.

Or. en

Perustelu

Vastuun tasapuolista jakamista koskevia järjestelyjä on tehtävä, jotta voidaan ratkaista 
rajatylittävää toimintaa harjoittavia laitoksia koskevat ongelmat. Euroopan 
kriisinratkaisurahasto voisi toimia laitosten vakauttajana vakavien maksuhäiriöiden 
vallitessa. Jotta voitaisiin suojella sijoittajan säästöjä, tämän rahaston on oltava selkeästi 
erillinen kaikista talletusvakuusrahastoista.
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Tarkistus 230
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Komission Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle mahdollisimman pikaisesti 
toimittamassa mietinnössä tulisi 
analysoida uuden pankkialan 
kriisinhallintaa käsittelevän EU:n 
toimintakehyksen luomiseen tarvittavia 
keinoja. Siinä tulisi erityisesti punnita 
sellaisen yhteisön taloudellisen 
suojarahaston (European Financial 
Protection Fund) tai sellaisten 
yhdenmukaistettujen kansallisten 
rahastojen toteutettavuutta, joiden 
tarkoituksena olisi suojella tallettajia ja 
laitoksia vaikeuksilta, jotka saattavat 
uhata unionin yhtenäisten 
rahoitusmarkkinoiden rahoituksellista 
vakautta.

Or. en

Tarkistus 231
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle antamassa mietinnössä tulisi 
prosyklisestä näkökulmasta analysoida 
kustannusten sisällyttämistä
rahoitusjärjestelmään. Kaikki tähän 
liittyvät seikat, kuten korvaukset ja 
korvattavat velat, dynaamiset provisiot, 
järjestelmään suoritettavien maksujen 
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määrittäminen, järjestelmän sisältyvät 
tuotteet ja sen kattamat tallettajat, 
rajatylittävien talletusvakuusjärjestelmien 
tehokkuus ja yhteys 
talletusvakuusjärjestelmien ja 
vaihtoehtoisten hyvityskeinojen välillä, 
kuten maksujärjestelmä hätätapauksia 
varten ja yhteisön taloudellinen 
suojarahasto, on analysoitava. Tätä
mietintöä varten jäsenvaltioiden on 
komission pyynnöstä kerättävä asiaan 
liittyvää tietoa ja toimitettava tiedot 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 232
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Takaamalla, että kansalliset 
talletusjärjestelmät ja -rahastot luodaan 
ja suunnitellaan riittävän hyvin, 
pankkiviranomainen on vastuussa siitä, 
että kaikki Euroopan tasolla toimivat 
laitokset myötävaikuttavat unionin 
yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden 
vakauteen. 

Or. en

Perustelu

Kansallisilla talletusjärjestelmillä on oltava riittävä pääoma, jotta ne voivat suojella 
asiakkaita ja laitoksia myös rajatylittävien sitoumusten kohdalla.
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Tarkistus 233
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 
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. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä

(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 valtuuksia 
delegoida tehtäviään. Tehtävien delegointi 
merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin 
toinen valvontaviranomainen niistä
vastaavan viranomaisen sijasta, mutta 
vastuu valvontapäätöksistä säilyy 
delegoivalla viranomaisella. 
Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, 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. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
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delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

Or. en

Tarkistus 234
Herbert Dorfmann

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 
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 

(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 ja 
erityisesti niiden finanssilaitosten 
kohdalla, joilla ei ole eurooppalaista 
ulottuvuutta. Sen vuoksi asetuksen olisi 
tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle 
delegoinnille. Tehtävien delegointi 
merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin 
toinen valvontaviranomainen niistä 
vastaavan viranomaisen sijasta, mutta 
vastuu valvontapäätöksistä säilyy 
delegoivalla viranomaisella. 
Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on 
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
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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. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä 
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

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. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava ja 
valvottava kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä 
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. 
Lisäksi pankkiviranomaisen olisi 
määriteltävä delegointiin ja 
delegointisopimuksiin liittyvät hyvät 
käytännöt ja levitettävä niitä.

Or. it

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 

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

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

Or. en

Perustelu

Viranomaisen on delegoitava EU:n tasolla toimivien laitosten valvonta kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Tarkistus 236
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pankkiviranomaisen 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 pankkiviranomaiselle 
annettaisiin valtuudet toimia 
kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen 
koordinointitehtävä Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmässä. 
Pankkiviranomaisen toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien 
olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(27) Pankkiviranomaisen olisi aktiivisesti 
edistettävä unionin koordinoituja 
valvontatoimia erityisesti unionin
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
varmistamiseksi. Sen lisäksi, että
pankkiviranomaiselle annettaisiin valtuudet 
toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava 
yleinen koordinointitehtävä Euroopan 
rahoitusvalvontajärjestelmässä. 
Pankkiviranomaisen toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien 
olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 237
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 
suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. Pankkiviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 
tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Lisäksi pankkiviranomaisen olisi 
käynnistettävä ja koordinoitava yhteisön 
laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin 
arvioida finanssilaitosten kykyä kestää
epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä
varmistettava, että tällaisissa testeissä
käytetään kansallisella tasolla 
mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä. Tehtäviensä suorittamisesta 
tiedottamista varten pankkiviranomaisen 
on tehtävä taloudellinen analyysi 
markkinoista ja mahdollisten 
markkinakehitysten vaikutuksista niihin.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomainen voi taloudellisia analyysejä käyttämällä arvioida paremmin toimiensa 
vaikutusta markkinoihin laajemmin ja yleisten markkinatapahtumien vaikutusta toimiinsa. 
Tämä on jäsenvaltion parhaan käytännön mukaista.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi 
tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 

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

suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. Pankkiviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 
tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Lisäksi pankkiviranomaisen olisi 
koordinoitava yhteisön laajuisia 
stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida 
finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa 
markkinakehitystä, sekä varmistettava, että
tällaisissa testeissä käytetään kansallisella 
tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä. Tehtäviensä suorittamisesta 
tiedottamista varten pankkiviranomaisen 
on tehtävä taloudellinen analyysi 
markkinoista ja mahdollisten 
markkinakehitysten vaikutuksista niihin.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen on tehtävä taloudellinen analyysi tiedottaakseen tehtäviensä
suorittamisesta kuten Skinnerin mietinnössä on esitetty.

Tarkistus 239
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
pankkiviranomaisen 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 
pankkiviranomaisen olisi edustettava 
Euroopan unionia vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset voivat edelleen 



PE439.457v01-00 62/83 AM\808174FI.doc

FI

toimivaltoja suhteissa yhteisön 
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä
kansainvälisillä foorumeilla.

osallistua foorumeihin, jotka liittyvät 
kansallisiin kysymyksiin ja kysymyksiin, 
joilla on merkitystä niiden EU:n oikeuden 
mukaisten tehtävien ja toimivaltojen 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 240
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 241
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Pankkiviranomaisen olisi toimittava 
omalla vastuualueellaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
riippumattomana neuvoa-antavana 
elimenä. Sillä olisi oltava mahdollisuus 

(30) Pankkiviranomaisen olisi toimittava 
omalla vastuualueellaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
riippumattomana neuvoa-antavana 
elimenä. Sillä olisi oltava mahdollisuus 
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antaa lausuntonsa direktiivin 2006/48/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2007/44/EY22, mukaisesta 
toiminnan vakauden arvioinnista 
sulautumien ja omistusosuuksien 
hankinnan yhteydessä.

antaa lausuntonsa direktiivin 2006/48/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2007/44/EY22, mukaisesta 
toiminnan vakauden arvioinnista 
sulautumien ja omistusosuuksien 
hankinnan yhteydessä niissä tapauksissa, 
joissa direktiivi vaatii kahden tai 
useamman jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen välistä tiedonvaihtoa.

Or. en

Perustelu

Sulautuma liittyy määritelmällisesti tiettyyn laitokseen. Se on markkinoiden kannalta ja 
kaupallisesti herkkä asia, jonka tulisi säilyä ensisijaisesti kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja EU:n kilpailuviranomaisten asiana. Euroopan valvontaviranomaisten mahdollisuus antaa 
sulautumia koskevia lausuntoja tulisi rajoittaa tapauksiin, joissa CRD-asiakirja (kommentit ja 
vastaukset sisältävä asiakirja) edellyttää toimivaltaisten viranomaisten välisiä kuulemisia.

Tarkistus 242
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Valvontakollegioissa toimivien 
valvojien osalta pankkiviranomainen 
määrittää ja kerää kaikki soveltuvat tiedot 
toimivaltaisilta viranomaisilta. Lisäksi 
pankkiviranomainen ottaa 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kolmansien maiden valvojien väliset 
järjestelyt ja kansainvälisten 
valvontakollegioiden keskeiset 
kriisinhallintaryhmät, joilla on täysi 
oikeus tutustua asiakirjoihin. 
Pankkiviranomaisen tulisi olla 
kriisinhallintaryhmien jäsen.

Or. en
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Tarkistus 243
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta pankkiviranomainen voisi 
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä
täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia 
tarvitsemiaan tietoja. Finanssilaitoksille 
aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien 
päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi 
yleensä saatava kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, jotka ovat 
lähimpänä finanssimarkkinoita ja 
-laitoksia. Pankkiviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja 
suoraan finanssilaitoksilta ja muilta 
osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen ei toimita tai voi toimittaa 
niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset 
olisi velvoitettava avustamaan 
pankkiviranomaista sen varmistamisessa, 
että tällaisiin suoriin pyyntöihin 
vastataan.

(31) Jotta pankkiviranomainen voisi 
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä
täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia 
tarvitsemiaan tietoja. Finanssilaitoksille 
aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien 
päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi 
yleensä saatava kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, jotka ovat 
lähimpänä finanssimarkkinoita ja 
-laitoksia. Pankkiviranomaisella olisi 
kuitenkin objektiivisesti todennettavissa 
markkinahäiriötilanteissa viimeisenä
keinonaan oltava valtuudet pyytää tietoja 
suoraan finanssilaitoksilta ja muilta 
osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen ei toimita tai voi toimittaa 
niitä ajoissa. Asianomaisella 
finanssilaitoksella tulisi olla oikeus 
ilmaista mielipiteensä koskien 
viranomaisten esittämien suorien 
tietopyyntöjen asiasisältöjä.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten tulisi käyttää valtaansa vaatia tietoja yksittäisiltä laitoksilta 
vain selvissä hätätilanteissa, jotta vältetään tämän vallan väärinkäyttö kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen luottamuksen 
rakentamiseksi. Asianomaisten rahoituslaitosten tulisi myös voida ilmaista näkemyksensä
yksittäisten pyyntöjen näkökohtiin.
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Tarkistus 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On olennaisen tärkeää, että
pankkiviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä
yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Pankkiviranomaisen olisi toimitettava 
kaikki olennaiset tiedot Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä
yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava 
ainoastaan perustellusta pyynnöstä. 
Saadessaan varoituksia tai suosituksia, 
jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on 
osoittanut pankkiviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
pankkiviranomaisen olisi varmistettava 
jatkotoimet.

(32) On olennaisen tärkeää, että
pankkiviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä
yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Pankkiviranomaisen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean olisi toimitettava 
kaikki olennaiset tiedot Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä
yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava 
ainoastaan perustellusta pyynnöstä. 
Saadessaan varoituksia tai suosituksia, 
jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on 
osoittanut pankkiviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
pankkiviranomaisen olisi varmistettava 
soveltuvat jatkotoimet.

Or. en

Perustelu

Teksti on tarkistuksen myötä ymmärrettävämpi.

Tarkistus 245
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 

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

toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän tulee koostua vähintään 
15 kuluttajien ja käyttäjien edustajasta, 
viidestä itsenäisestä, arvostetusta ja 
akateemisesti koulutetusta henkilöstä sekä 
kymmenestä alan ja sen työntekijöiden 
edustajasta. Pankkialan osallisryhmän olisi 
toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
finanssipalvelualan muiden 
käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu 
komission tai yhteisön lainsäädännöllä.

Or. en

Tarkistus 246
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa 
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
muita pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-

(33) Pankkiviranomaisen olisi kuultava 
asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Ennen teknisten 
standardien, ohjeistusten ja suositusten 
hyväksymistä pankkiviranomaisen on 
tehtävä vaikutustenarviointi, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että
korkealaatuisten asetusten kohdalla 
sovelletaan parhaita käytäntöjä. Tätä
varten olisi tehokkaan ulkoisen tuen 
takaamiseksi perustettava pankkialan 
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yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

osallisryhmä, joka edustaisi sopivassa 
suhteessa yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
ammattiyhdistyksiä, akateemisesti 
koulutettuja sekä kuluttajia ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai EU:n
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Eri sidosryhmien edustus tulisi sovittaa niiden tehtäviin, tasapainottamisen sijaan.

Tarkistus 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa 
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
muita pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 

(33) Pankkiviranomaisen olisi kuultava 
asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Ennen teknisten 
standardien, ohjeistusten ja suositusten 
hyväksymistä pankkiviranomaisen on 
tehtävä vaikutustenarviointi. Tätä varten 
olisi tehokkuussyistä perustettava 
pankkialan osallisryhmä, joka edustaisi 
tasasuhtaisesti yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
ammattiyhdistyksiä, akateemisesti 
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vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

koulutettuja sekä kuluttajia ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai EU:n
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen on tehtävä vaikuttavuusanalyysi ennen teknisten standardien luonnosten 
hyväksymistä kuten esitetty Skinnerin mietinnössä. 

Tarkistus 248
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
ammattiyhdistyksiä, akateemisesti 
koulutettuja, kuluttajajärjestöjä ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.
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Or. en

Perustelu

Ammattiliitot ja kuluttajajärjestöt ovat työntekijöiden ja kuluttajien järjestäytyneitä edustajia. 
Koska niillä on syvällistä tietämystä toimialat ylittävästä toiminnasta, ne sopivat parhaiten 
suojelemaan työntekijöiden ja kuluttajien etuja osallisryhmässä.

Tarkistus 249
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 250
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi oikeassa 
suhteessa yhteisön luottolaitoksia ja 
erikokoisia sijoituspalveluyrityksiä sekä
eri jäsenvaltioiden ja pankkialojen
sijoituspalveluyrityksiä, (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön
lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Pankkialan osallisryhmän tulee pääasiassa koostua pankkialan edustajista. Ryhmän on oltava 
monimuotoinen ja siihen on kuuluttava sekä paikallisia että kansainvälisiä laitoksia ja 
erilaisia liiketoimintamalleja.
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Tarkistus 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Pankkiviranomaisen on annettava 
asianomaisille osapuolille mahdollisuus 
antaa lausunto kaikesta viranomaisen 
suorittamasta työstä ja annettava niille 
kohtuullinen mahdollisuus esittää
huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. 
Tätä varten olisi tehokkuussyistä
perustettava pankkialan osallisryhmä, joka 
edustaisi tasasuhtaisesti yhteisön 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä
(tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja 
muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse 
finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä
kuluttajia ja muita pankkipalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Pankkialan osallisryhmän olisi 
toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
finanssipalvelualan muiden 
käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu 
komission tai yhteisön lainsäädännöllä.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmällä on oltava mahdollisuus antaa lausunto mistä tahansa pankkiviranomaisen 
toiminnasta, jota se pitää olennaisena. Ryhmän yksittäisten sidosryhmien on itse päätettävä
haluavatko he tulla kuulluksi.
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Tarkistus 252
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 
organisaatiot ovat hyvin rahoitettuihin ja 
hyvät suhteet omaaviin teollisuuden 
edustajiin verrattuna aliedustettuja 
finanssipalvelujen tulevaisuutta 
koskevassa keskustelussa ja siihen 
liittyvässä päätöksenteossa. Tämä
epäsuotuisa asema on korvattava 
myöntämällä riittävä rahoitus kyseisten 
organisaatioiden pankkialan 
osallisryhmässä oleville edustajille.

Or. en

Tarkistus 253
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

23 artiklaan esitettyjen suojalauseketta rajoittavien tarkistusten seurauksena.

Tarkistus 254
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. Niiden on 
toimittava tiiviisti koordinoidusti talous-
ja rahaliitto EMU:n ja sen periaatteiden 
puitteissa. Pankkiviranomaisen 
kriisitilanteissa tai erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat finanssilaitoksen
vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voisivat vedota tähän 
suojalausekkeeseen ja viime kädessä
saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On 
asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä
asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla 
tässä yhteydessä olevat 
erityisvelvollisuudet.

Or. en
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Tarkistus 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Kolmen vuoden sisällä säännöstön 
voimaantulon jälkeen, komission on 
saatujen kokemusten perusteella 
laadittava EU:n tasolla pätevä, selkeä ja 
perusteellinen ohjeistus siitä, milloin 
jäsenvaltiot voivat käyttää
suojalauseketta. Suojalausekkeen käyttöä
arvioidaan sen jälkeen ohjeistuksen 
pohjalta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksesta puuttuu ohjeistus siitä, milloin päätös ei vaikuta kansalliseen 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Finanssipoliittisen vastuun taustalla oleva oikeusvarmuus on 
taattava, jotta varmistetaan yhtäläiset edellytykset kansallisille viranomaisille ja 
finanssimarkkinoiden toimijoille Euroopan unionissa. Selkeä ohjeistus siitä, milloin 
finanssipoliittiseen vastuuseen voidaan vaatia, on yhteisesti määriteltävä ja sovittava.

Tarkistus 256
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Kolmen vuoden sisällä säännöstön 
voimaantulon jälkeen, komission on 
saatujen kokemusten perusteella 
laadittava EU:n tasolla pätevä, selkeä ja 
perusteellinen ohjeistus siitä, milloin 
jäsenvaltiot voivat käyttää
suojalauseketta. Suojalausekkeen käyttöä
arvioidaan sen jälkeen ohjeistuksen 
pohjalta.

Or. en
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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.

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jos jäsenvaltio päättää vedota 
suojalausekkeeseen, Euroopan 
parlamentille olisi ilmoitettava 
samanaikaisesti kuin 
pankkiviranomaiselle, neuvostolle ja 
komissiolle, sanotun rajoittamatta 
jäsenvaltioiden erityistä vastuuta 
kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi 
esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen 
perustelut. Pankkiviranomaisen olisi 
määriteltävä tämän jälkeen toteutettavat
toimenpiteet yhteistyössä komission 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Teksti on tarkistuksen myötä ymmärrettävämpi.
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Tarkistus 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Pankkiviranomaisen edustajana olisi 
oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, 
jonka Euroopan parlamentti valitsee 
komission järjestämän avoimen kilpailun 
ja sen jälkeen tehdyn esivalinnan jälkeen.
Pankkiviranomaisen johtaminen olisi
uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla 
oikeus osallistua hallintoneuvoston ja 
johtokunnan kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus tehty parlamentin merkityksen tähdentämiseksi viranomaisen puheenjohtajan 
valinnassa.

Tarkistus 259
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Pankkiviranomaisen edustajana olisi 
oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, 
jonka Euroopan parlamentti valitsee 
komission järjestämän avoimen kilpailun 
ja sen jälkeen tehdyn esivalinnan jälkeen.
Pankkiviranomaisen johtaminen olisi 
uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla 
oikeus osallistua hallintoneuvoston ja 
johtokunnan kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

Or. en
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Tarkistus 260
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 261
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kansallisella tasolla valvonnassa kokeneimmat – kansalliset 



PE439.457v01-00 78/83 AM\808174FI.doc

FI

valvontaviranomaiset – valtuutettaisiin valitsemaan kaikkein osaavimmat henkilöt 
puheenjohtajiksi. Tämä myös poistaa politisoinnin, jota voisi esiintyä, jos Euroopan 
toimielimet tekisivät tähän liittyvän esivalinnan.

Tarkistus 262
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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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, "Joint Consultative 
Committee") välityksellä ja sovittava 
tarvittaessa yhteisistä kannoista. Neuvoa-
antavan sekakomitean on harjoitettava 
kolmen Euroopan valvontaviranomaisen 
toiminnan koordinointia rahoitusalan 
konserneja koskevissa asioissa. Kun on 
kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) tai Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) toimivaltaan, 
asianomaisten Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa 
annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti. Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajat 
toimivat vuorollaan neuvoa-antavan 
sekakomitean puheenjohtajana vuoden 
kerrallaan. Neuvoa-antavan 
sekakomitean puheenjohtajan on oltava 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja. Neuvoa-antavalla 
sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, jossa 
työskentelee tilapäisesti kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen työntekijöitä ja 
joka sallii epävirallisten tietojen vaihdon 
ja yhteisen kulttuurillisen lähestymistavan 
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kehittämisen kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen kesken.

Or. en

Perustelu

On tärkeää riittävän hyvin ja laajasti määritellä komission ehdotuksessa kaavailtu 
sekakomiteoiden rooli. Sekakomitean on helpotettava tiedonvaihtoa Euroopan 
valvontaviranomaisten kesken ja mahdollistettava valvontaviranomaisten välinen oppiminen. 
Sillä on oltava myös kokoaikaisesti toimiva sihteeristö, joka avustaa sitä sen tehtävissä, joihin 
kuuluu rahoitusalan konsernien valvonta, ja vastata EJRK:n sihteeristössä toimivan EKP:n 
henkilöstön makrotaloudellisen painopisteen mikrotaloudellisesta vastineesta. 

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

Ehdotus asetukseksi
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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
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 (sekakomitea, 
"Joint Committee") välityksellä ja 
sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. 
Sekakomitean olisi harjoitettava kolmen 
Euroopan valvontaviranomaisen toiminnan 
koordinointia rahoitusalan konserneja 
koskevissa asioissa. Kun on kyse 
säädöksistä, jotka kuuluvat myös 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) tai Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) toimivaltaan, 
asianomaisten Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa 
annettava kyseiset säädökset 
samanaikaisesti. Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajat 
toimivat vuorollaan sekakomitean 
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puheenjohtajana vuoden kerrallaan. 
Sekakomitean puheenjohtajan on oltava 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja. Sekakomitealla on 
pysyvä sihteeristö, jossa työskentelee 
tilapäisesti kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen työntekijöitä, ja 
joka sallii epävirallisten tietojen vaihdon 
ja yhteisen kulttuurillisen lähestymistavan 
kehittämisen kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen kesken. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tehty sekakomitean roolin vahvistamiseksi viranomaisten koordinoinnissa kuten 
esitetty Skinnerin mietinnössä.

Tarkistus 264
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Pankkiviranomaisen 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 pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

(41) Pankkiviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 
unionin yleisen talousarvion erillisen 
budjettikohdan määrärahoista. Euroopan 
unionin talousarviomenettelyä olisi 
noudatettava siltä osin kuin olisi kyse 
Euroopan unionin rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

Or. en
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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 or 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).

Tarkistus 265
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Pankkiviranomaisen 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 pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

(41) Pankkiviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja mistä
tahansa rahoituslaitosten maksamista 
suorista maksuista. Yhteisön 
talousarviomenettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin olisi kyse yhteisön 
rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

Or. en

Tarkistus 266
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) On olennaisen tärkeää suojella (44) On olennaisen tärkeää suojella 
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liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja Lisäksi olisi varmistettava
verkoston sisäisen tietojenvaihdon 
luottamuksellisuus.

liiketoimintaa koskevia arkaluonteisia ja 
muita luottamuksellisia tietoja. 
Viranomaisten saataville saatettujen 
tietojen sekä verkoston sisällä vaihdetun 
tiedon luottamuksellisuuteen tulisi päteä
tarkat ja tehokkaat 
luottamuksellisuussäännöt.

Or. en

Tarkistus 267
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) On olennaisen tärkeää suojella 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja Lisäksi olisi varmistettava
verkoston sisäisen tietojenvaihdon 
luottamuksellisuus.

(44) On olennaisen tärkeää suojella 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja Viranomaisten saataville 
saatettujen tietojen sekä verkoston sisällä
vaihdetun tiedon luottamuksellisuuteen 
tulisi päteä tiukat ja tehokkaat 
luottamuksellisuussäännöt.

Or. en

Perustelu

Yrityskohtaisten tietojen markkinaherkkyys huomioon ottaen on olennaista, että Euroopan 
valvontaviranomaisia vaaditaan luomaan tietojen keruun, tallennuksen ja siirron 
turvamekanismi. Tietojenvaihtoa on selvästikin tehostettava, jotta järjestelmäriskejä 
ymmärrettäisiin paremmin. On kuitenkin tärkeää olla heikentämättä markkinamielialaa 
paljastamalla mahdollisesti arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja, jotka voisivat haitata
rahoitusmarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
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Tarkistus 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) On olennaisen tärkeää suojella 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia 
tietoja Lisäksi olisi varmistettava
verkoston sisäisen tietojenvaihdon 
luottamuksellisuus.

(44) On olennaisen tärkeää suojella 
liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia
tietoja Viranomaisten saataville 
saatettujen tietojen sekä verkoston sisällä
vaihdetun tiedon luottamuksellisuuteen 
tulisi päteä tiukat ja tehokkaat 
luottamuksellisuussäännöt.

Or. en

Perustelu

Viranomaista on vaadittava noudattamaan tarkkoja luottamuksellisuussääntöjä
yrityskohtaisten tietojen keruussa, tallennuksessa ja siirrossa.


