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Tarkistus 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komissio esitti 27 päivänä 
toukokuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta 
monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden 
turvaamista EU:n tasolla koskeviin 
nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin 
sisältyi erityisesti makrotason vakauden 
valvonnasta vastaavan Euroopan 
järjestelmäriskikomitean (EJRK) 
perustaminen. Komission näkemystä ja 
aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia 
siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa 
käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 
9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä 
neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa. Komission 
näkemysten mukaisesti se katsoi, että 
EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, 
hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle 
käyttäen myös hyväksi kansallisten 
keskuspankkien ja valvontaviranomaisten 
teknisiä lausuntoja.

(5) Komissio esitti 27 päivänä 
toukokuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta 
monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden 
turvaamista EU:n tasolla koskeviin 
nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin 
sisältyi erityisesti makrotason vakauden 
valvonnasta vastaavan Euroopan 
järjestelmäriskikomitean (EJRK) 
perustaminen. Komission näkemystä ja 
aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia 
siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa 
käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 
9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä 
neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-
neuvoston kokouksessa. Komission 
näkemysten mukaisesti se katsoi, että 
EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, 
hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle 
käyttäen myös hyväksi kansallisten 
keskuspankkien ja valvontaviranomaisten 
teknisiä lausuntoja. EKP:n EJRK:lle 
antaman tuen tai EJRK:lle annettavien 
tehtävien ei tulisi rajoittaa periaatetta 
EKP:n riippumattomuudesta sen 
hoitaessa sille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla 
annettuja tehtäviä.

Or. en
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Tarkistus 90
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) EJRK:n tehtävänä olisi oltava 
järjestelmäriskien arviointi ja valvonta 
normaaliaikoina, jotta järjestelmän 
alttiutta systeemiosien häiriöriskeille 
voitaisiin vähentää ja jotta 
rahoitusjärjestelmän häiriönkestokykyä 
voitaisiin parantaa. Tässä yhteydessä 
EJRK:n olisi lisättävä finanssivakautta ja 
vähennettävä kasvuun ja työllisyyteen 
kohdistuvia kielteisiä reaalitalouden
vaikutuksia. Tehtävänsä toteuttamiseksi 
EJRK:n olisi analysoitava kaikkea 
asiaankuuluvaa tietoa, erityisesti 
rahoitusvakauteen mahdollisesti 
vaikuttavaa lainsäädäntöä, kuten 
tilinpäätössääntöjä, 
konkurssilainsäädäntöä ja taloudellisia 
pelastussääntöjä.

Or. en

Tarkistus 91
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu. 

(8) EJRK:n olisi annettava ja julkaistava
tarvittaessa yleisluonteisia varoituksia ja 
suosituksia, jotka koskevat koko yhteisöä, 
yksittäisiä jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden 
ryhmiä ja joissa poliittisille linjauksille 
määritellään tietty aikataulu. 

Or. en
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Tarkistus 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu. 

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu. Jos tällaisia varoituksia 
tai suosituksia annetaan yksittäiselle 
jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioiden ryhmälle, 
EJRK:n olisi myös ehdotettava 
asianmukaisia tukitoimia, joita voisi 
tarjota esimerkiksi Euroopan 
keskuspankkijärjestelmä. 

Or. en

Justification

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.

Tarkistus 93
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
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tietty aikataulu.  tietty aikataulu. EJRK:n olisi julistettava 
tarvittaessa kriisitilanne ja käynnistettävä 
Euroopan valvontaviranomaisten 
väliintulo.

Or. en

Perustelu

Tarkistustusta ehdotetaan EJRK:n pääasiallisia tehtäviä koskevaan 3 ja 16 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten vuoksi. EJRK:n varoituksilla ja suosituksilla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoihin ja talouksiin. Ehdotetun 
tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa EJRK:n kykyä vakauttaa taloudellinen tilanne heti 
kriisin alkuhetkistä lähtien. EJRK:n olisi voitava tarjota asianmukaisia tukivälineitä, joista 
ilmoitettaisiin suositusten tai varoitusten yhteydessä.

Tarkistus 94
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu.  

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu. EJRK:n olisi julistettava 
tarvittaessa kriisitilanne ja käynnistettävä 
Euroopan valvontaviranomaisten 
väliintulo.

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. EJRK:lla on soveltuvat työkalut ja etuoikeutettu 
asema kriisitilanteiden tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa. Sen vuoksi kriisitilanteen 
julistamista koskevan valtuuden myöntäminen EJRK:lle olisi hyödyllistä. 
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Tarkistus 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu.  

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa 
yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, 
jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä 
jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja 
joissa poliittisille linjauksille määritellään 
tietty aikataulu. EJRK:n olisi julistettava 
tarvittaessa kriisitilanne ja käynnistettävä 
Euroopan valvontaviranomaisten 
väliintulo.

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. EJRK:lla on soveltuvat työkalut ja etuoikeutettu 
asema kriisitilanteiden tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa. Sen vuoksi kriisitilanteen 
julistamista koskevan valtuuden myöntäminen EJRK:lle olisi hyödyllistä. 

Tarkistus 96
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos EJRK havaitsee riskin, joka 
saattaa vakavalla tavalla vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan osittain tai kokonaan, sen olisi 
pystyttävä antamaan varoitus, jolla 
kriisitilanteesta ilmoitetaan. Mainitussa 
tapauksessa EJRK:n olisi välitettävä 
varoitus välittömästi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle. Kriisitilanteissa 
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EJRK:n olisi annettava kriisivaroituksia.

Or. en

Perustelu

Varoituksesta olisi ilmoitettava suoraan myös toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Tarkistus 97
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos EJRK havaitsee riskin, joka 
saattaa vakavalla tavalla vaarantaa 
rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan osittain tai kokonaan, sen olisi 
pystyttävä antamaan varoitus, jolla 
kriisitilanteesta ilmoitetaan. Mainitussa 
tapauksessa EJRK:n olisi välitettävä 
varoitus välittömästi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle. Kriisitilanteissa 
EJRK:n olisi annettava kriisivaroituksia.

Or. en

Tarkistus 98
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun 

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan
valvontaviranomaiselle ja kansallisille 
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Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../... perustetun 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Varoituksesta olisi ilmoitettava suoraan myös toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Tarkistus 99
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun 
Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../... perustetun 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava komissiolle ja tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaiselle.

Or. en



PE439.845v01-00 10/88 AM\808496FI.doc

FI

Tarkistus 100
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava suoraan asianosaisille ja 
jäljennöksenä Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustetulle Euroopan
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetulle
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston ja Euroopan 
parlamentin lisäksi suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely. 
Ecofin-neuvosto on jo esittänyt ehdotetun tarkistuksen pohjana olevaa suhdetta.

Tarkistus 101
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava suoraan asianosaisille ja 
jäljennöksenä Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
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parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

N:o …/… perustetulle Euroopan
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetulle
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston ja Euroopan 
parlamentin lisäksi suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely.

Tarkistus 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o …/… perustetun
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetun
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten 
painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne 
olisi toimitettava suoraan asianosaisille ja 
jäljennöksenä Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o …/… perustetulle Euroopan
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o .../... perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o .../… perustetulle
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Or. en
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Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston ja Euroopan 
parlamentin lisäksi suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely.

Tarkistus 103
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos 
toimien toteuttamatta jättäminen voidaan 
perustella tarkoituksenmukaisella tavalla 
(”toimi tai selitä” -mekanismi).

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
perusteltava EJRK:n suositusten 
noudattamatta jättäminen
tarkoituksenmukaisella tavalla (”toimi tai 
selitä” -mekanismi). EJRK:n olisi voitava 
vedota Euroopan parlamenttiin ja 
neuvostoon, jos se ei ole tyytyväinen 
siihen, kuinka suositusten saajat ovat 
noudattaneet suosituksia.

Or. en

Perustelu

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB.It would be therefore appropriate 
to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European Parliament also in 
cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the recommendations. 
Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be sufficient. 
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Tarkistus 104
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos 
toimien toteuttamatta jättäminen voidaan 
perustella tarkoituksenmukaisella tavalla 
(”toimi tai selitä” -mekanismi).

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
perusteltava EJRK:n suositusten 
noudattamatta jättäminen
tarkoituksenmukaisella tavalla (”toimi tai 
selitä” -mekanismi). EJRK:n olisi voitava 
vedota Euroopan parlamenttiin ja 
neuvostoon, jos se ei ole tyytyväinen 
siihen, kuinka suositusten saajat ovat 
noudattaneet suosituksia.

Or. en

Perustelu

Koska EJRK:n suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin on valvottava asianmukaisella tavalla niiden täytäntöönpanoa. Kokemus on 
osoittanut, että kansalliset viranomaiset eivät ole antaneet tarpeeksi painoarvoa EKP:n 
ajoittaisille varoituksille. 

Tarkistus 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos 

(10) EJRK:n olisi myös seurattava 
antamiensa suositusten noudattamista 
suositusten saajien laatimien raporttien 
perusteella sen varmistamiseksi, että sen 
varoituksia ja suosituksia todella 
noudatetaan. Suositusten saajien olisi 
perusteltava EJRK:n suositusten 
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toimien toteuttamatta jättäminen voidaan 
perustella tarkoituksenmukaisella tavalla 
(”toimi tai selitä” -mekanismi).

noudattamatta jättäminen
tarkoituksenmukaisella tavalla (”toimi tai 
selitä” -mekanismi). EJRK:n olisi voitava 
vedota Euroopan parlamenttiin ja 
neuvostoon, jos se ei ole tyytyväinen 
siihen, kuinka suositusten saajat ovat 
noudattaneet suosituksia.

Or. en

Perustelu

Koska EJRK:n suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin on valvottava asianmukaisella tavalla niiden täytäntöönpanoa. Kokemus on 
osoittanut, että kansalliset viranomaiset eivät ole antaneet tarpeeksi painoarvoa EKP:n 
ajoittaisille varoituksille. Tämän vuoksi EJRK:lle olisi annettava mahdollisuus vedota 
neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin myös silloin, kun se ei ole tyytyväinen siihen, kuinka 
suositusten saajat ovat noudattaneet suosituksia.

Tarkistus 106
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö 
suositus säilyttää luottamuksellisena vai 
julkaista, ottaen huomioon, että 
julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa
edistää suositusten noudattamista.

(11) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö 
suositus säilyttää luottamuksellisena vai 
julkaista, ottaen huomioon, että 
julkaiseminen on yleensä hyvä tapa edistää 
suositusten noudattamista.

Or. en

Tarkistus 107
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EJRK:n olisi raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään 

(12) Euroopan keskuspankin pääjohtajan 
ja Euroopan parlamentin kanssa 
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kerran vuodessa ja useamminkin, jos 
finanssialan häiriöt leviävät laajalle.

käytävään rahapoliittiseen 
vuoropuheluun liittyvästä asiayhteydestä 
poiketen EJRK:n puheenjohtaja olisi 
kutsuttava puolivuosittain julkaistavan 
EJRK:n raportin yhteydessä Euroopan 
parlamentissa järjestettävään 
kuulemistilaisuuteen kahdesti vuodessa 
tai useamminkin, jos finanssialan häiriöt 
leviävät laajalle.

Or. en

Tarkistus 108
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Sillä perusteella, että Euroopan 
talousalueeseen / Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvien EU:n 
ulkopuolisten maiden pankit ja 
rahoituslaitokset voivat toimia unionissa 
kotimaansa myöntämällä luvalla, EJRK:n 
hallintoneuvoston kokouksiin voidaan 
kutsua yksi korkean tason edustaja 
kustakin tällaisesta maasta. 

Or. en

Tarkistus 109
Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden 
keskinäinen riippuvuus osoittaa, että 
mahdollisten järjestelmäriskien seurannan 
ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan 

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden 
keskinäinen riippuvuus osoittaa, että 
mahdollisten järjestelmäriskien seurannan 
ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan 
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valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason 
rahoitusta koskevia tietoja ja 
indikaattoreita. EJRK:n olisi sen vuoksi 
saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä 
suorittamisessa tarvittavat tiedot ja 
huolehdittava siitä, että nämä tiedot 
käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina.

valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason 
rahoitusta koskevia tietoja ja 
indikaattoreita. EJRK:n olisi sen vuoksi 
saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä 
suorittamisessa tarvittavat asiaa koskevat 
tiedot ja huolehdittava siitä, että nämä 
tiedot käsitellään tarvittaessa 
luottamuksellisina markkinavakauden 
ylläpitämiseksi.

Or. en

Perustelu

Luottamuksellisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä EJRK:n työssä. Kaikilla ennenaikaisesti 
paljastetuilla tiedoilla voi olla vakavia vaikutuksia markkinoille.

Tarkistus 110
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden 
keskinäinen riippuvuus osoittaa, että 
mahdollisten järjestelmäriskien seurannan 
ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan 
valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason 
rahoitusta koskevia tietoja ja 
indikaattoreita. EJRK:n olisi sen vuoksi 
saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä 
suorittamisessa tarvittavat tiedot ja 
huolehdittava siitä, että nämä tiedot 
käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina.

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden 
keskinäinen riippuvuus osoittaa, että 
mahdollisten järjestelmäriskien seurannan 
ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan 
valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason 
rahoitusta koskevia tietoja ja 
indikaattoreita. EJRK:n olisi sen vuoksi 
saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä 
suorittamisessa tarvittavat tiedot ja 
huolehdittava siitä, että nämä tiedot 
käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina. 
Näiden tietojen olisi oltava 
pääsääntöisesti tiivistelmän tai koosteen 
muodossa, jollei kyseessä ole jatkuva ja 
vakava, objektiivisesti todennettavissa 
olevien tietojen tukema markkinahäiriötä 
koskeva riski. Jos EJRK pyytää muita 
kuin tiivistelmän tai koosteen muodossa 
olevia tietoja, kyseessä olevilla 
rahoituslaitoksilla on oikeus ilmaista 
näkemyksensä tällaisen pyynnön 
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asianmukaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä 15 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa. EJRK:lle 
kaavaillaan makrotason valvontaan liittyvää tehtävää, eikä sillä ole sen vuoksi 
pääsääntöisesti tarvetta saada käyttöönsä yrityskohtaisia tietoja. 

Tarkistus 111
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen olisi oltava asiaa 
koskevien ja kansainvälisiin 
valvontakollegioihin kuuluvien 
kriisinhallintakomiteoiden jäseniä.

Or. en

Tarkistus 112
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Markkinatoimijoilta voidaan saada 
arvokasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään 
rahoitusjärjestelmään vaikuttavia 
muutoksia. EJRK:n olisi sen vuoksi 
tarvittaessa kuultava yksityissektorin 
sidosryhmiä (finanssialan edustajat, 
kuluttajajärjestöt, komission perustamat tai 
yhteisön lainsäädännöllä perustetut 
finanssipalvelualan käyttäjäryhmät jne.) ja 
annettava niille oikeudenmukainen 

(17) Markkinatoimijoilta voidaan saada 
arvokasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään 
rahoitusjärjestelmään vaikuttavia 
muutoksia. EJRK:n olisi sen vuoksi 
tarvittaessa kuultava yksityissektorin 
sidosryhmiä (muun muassa finanssialan 
edustajat, kuluttajajärjestöt ja komission 
perustamat tai unionin lainsäädännöllä 
perustetut finanssipalvelualan 
käyttäjäryhmät) ja annettava niille 
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mahdollisuus esittää huomautuksia. oikeudenmukainen mahdollisuus esittää 
huomautuksia muodollisen neuvoa-
antavan paneelin välityksellä.

Or. en

Perustelu

Asianosaisten kuuleminen on todennäköisesti hyödyllisempää EJRK:n 
markkinatuntemukselle, jos se tapahtuu eri toimijoiden muodostaman muodollisen paneelin 
välityksellä.

Tarkistus 113
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan Euroopan 
järjestelmäriskikomitea, jäljempänä 
’EJRK’.

Perustetaan Euroopan 
järjestelmäriskikomitea, jäljempänä 
’EJRK’. Sen kotipaikka on Luxemburg.

Or. en

Perustelu

Euroopan yhteisöjen toimielinten kotipaikoista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn jäsenvaltioiden 
päätöksen 10 kohdan mukaisesti EJRK:n kotipaikan olisi oltava Luxemburg.

Tarkistus 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan 
rahoitusvalvontajärjestelmään kuuluu:
(a) EJRK;
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(b) asetuksella (EU) N:o .../2010 (ESMA) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat); 
(c) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EIOPA) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet); 
(d) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EPV) 
perustettu Euroopan 
valvontaviranomainen (pankkitoiminta); 
(e) asetusten (EU) N:o .../2010[EPV], N:o 
.../... [EAMV], N:o …/… [EVTEV] 
40 artiklassa tarkoitettu Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea);
(f) asetusten (EU) N:o .../... [EAMV], N:o 
…/… [EVTEV] ja N:o .../... (EPV) 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset; 
(g) asetusten (EU) N:o.../...[EPV], N:o 
.../... [EAMV] ja N:o …/… [EVTEV] 7 ja 
9 artiklassa mainittujen tehtävien 
toteuttamista varten komissio;
kohdassa (b), (c) ja (d) tarkoitetuilla 
Euroopan valvontaviranomaisilla on 
edustus Frankfurtissa.

Or. en

Tarkistus 115
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’finanssilaitoksella’ yritystä, jonka 
päätoimialana on ottaa vastaan talletuksia, 
myöntää luottoja, tarjota vakuutuspalveluja 
tai muita finanssipalveluja asiakkailleen tai 
jäsenilleen taikka harjoittaa 
sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä omaan 

(a) ’finanssilaitoksella’ yritystä, jonka 
päätoimialana on ottaa vastaan talletuksia, 
myöntää luottoja, tarjota vakuutuspalveluja 
tai muita finanssipalveluja asiakkailleen tai 
jäsenilleen taikka harjoittaa 
sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä omaan 
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lukuunsa; lukuunsa sekä muita Euroopan unionissa 
toimivia yrityksiä tai yhteisöjä, jotka 
harjoittavat vastaavaa liiketoimintaa, 
vaikka ne eivät ole suorassa yhteydessä 
laajempaan yleisöön;

Or. en

Tarkistus 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’rahoitusjärjestelmällä’ kaikkia 
finanssilaitoksia, -markkinoita ja 
-markkinainfrastruktuureja.

(b) ’rahoitusjärjestelmällä’ kaikkia 
finanssilaitoksia, -markkinoita, -tuotteita ja 
-markkinainfrastruktuureja.

Or. en

Tarkistus 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ’järjestelmäriskillä’ 
finanssipalvelujen keskeytymisriskiä, joka 
johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen 
osien merkittävästä heikentymisestä ja 
saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti 
reaalitalouteen. Tässä yhteydessä 
kaikenlaiset finanssilaitokset, -välittäjät, 
-markkinat, -infrastruktuurit tai -välineet 
voivat olla systeemisesti merkittäviä.

Or. en
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Tarkistus 118
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, 
jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden 
laajalle leviäminen, edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa
ja varmistaa, että finanssiala edistää 
talouskasvua kestävällä tavalla. 

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, 
jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden 
laajalle leviäminen ja varmistaa, että 
finanssiala edistää talouskasvua kestävällä 
tavalla, sekä edistää tällä tavalla osaltaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa mainittujen unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, 
jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden 
laajalle leviäminen, edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
varmistaa, että finanssiala edistää 
talouskasvua kestävällä tavalla.

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, 
jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden 
laajalle leviäminen, edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
varmistaa, että finanssiala edistää 
talouskasvua kestävällä tavalla, sekä ottaa 
tällä tavalla huomioon Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla. 

Or. en
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Perustelu

Rahoituskriiseillä voi olla vakavia kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoiden ja talouskasvun 
lisäksi Euroopan unionin tavoitteille. Tämän vuoksi tarkistuksessa viitataan SEU:n 
3 artiklassa säädettyyn Euroopan unionin tavoitteeseen.

Tarkistus 120
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, 
jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden 
laajalle leviäminen, edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
varmistaa, että finanssiala edistää 
talouskasvua kestävällä tavalla.

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän 
makrotason vakauden valvonnasta 
yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen 
järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä ja 
erityisesti uusien luottokuplien syntymisen 
unionissa, jotta voidaan välttää 
finanssialan häiriöiden laajalle leviäminen, 
edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja varmistaa, että finanssiala 
edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon luottokuplien roolin nykyisessä kriisissä niiden ehkäiseminen on 
sisällytettävä nimenomaisesti EJRK:n tavoitteisiin. 

Tarkistus 121
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) tarvittavien tietojen tunnistaminen 
ja/tai keruu kaikista finanssilaitoksista 
Euroopan valvontaviranomaisten 
välityksellä;
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Or. en

Perustelu

Systeemisesti merkittävien finanssilaitosten rahoitustilannetta, rahoituskuplien mahdollista 
olemassaoloa tai markkinainfrastruktuurien asianmukaista toimintaa ei voida arvioida 
kunnolla ilman riittäviä tietoja. 

Tarkistus 122
Gianni Pittella

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) tarvittavien tietojen tunnistaminen 
ja/tai keruu kaikista finanssilaitoksista 
Euroopan valvontaviranomaisten 
välityksellä;

Or. en

Perustelu

Systeemisesti merkittävien finanssilaitosten rahoitustilannetta, rahoituskuplien mahdollista 
olemassaoloa tai markkinainfrastruktuurien asianmukaista toimintaa ei voida arvioida 
kunnolla ilman riittäviä tietoja. 

Tarkistus 123
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa 
kriisitilanteen julistaminen;

Or. en
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Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on antaa EJRK:lle valtuus julistaa kriisitilanne, jotta 
asiaankuuluva Euroopan valvontaviranomainen voi tehdä suoraan jäsenvaltioiden 
kansallisiin viranomaisiin sovellettavia päätöksiä koordinoidun väliintulon ohjaamiseksi. 
Tällainen säännös olisi yhdistettävä Euroopan valvontaviranomaisia koskeviin asetuksiin 
tehtäviin tarkistuksiin.

Tarkistus 124
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa 
kriisitilanteen julistaminen;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on antaa EJRK:lle valtuus julistaa kriisitilanne, jotta 
asiaankuuluva Euroopan valvontaviranomainen voi tehdä suoraan jäsenvaltioiden 
kansallisiin viranomaisiin sovellettavia päätöksiä koordinoidun väliintulon ohjaamiseksi.

Tarkistus 125
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit 
vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa 
varoitusten julkaiseminen;

Or. en
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Tarkistus 126
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarvittaessa korjaavia toimia koskevien 
suositusten antaminen;

(d) tarvittaessa korjaavia toimia koskevien 
suositusten antaminen ja julkaiseminen;

Or. en

Tarkistus 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) asianmukaisten tukitoimien 
ehdottaminen ehdotetun korjaavan 
toimen vahvistamiseksi;

Or. en

Perustelu

EJRK:n varoituksilla ja suosituksilla on todennäköisesti huomattava vaikutus jäsenvaltioiden 
rahoitusmarkkinoihin ja talouksiin. Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa EJRK:n 
kykyä vakauttaa taloudellinen tilanne heti kriisin alkuhetkistä lähtien. EJRK:n olisi voitava 
tarjota asianmukaisia tukivälineitä, joista ilmoitettaisiin suositusten tai varoitusten 
yhteydessä. Tällainen toimivalta parantaisi EJRK:n tehokkuutta.

Tarkistus 128
Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK muodostuu hallintoneuvostosta, 1. EJRK muodostuu hallintoneuvostosta, 
ohjauskomiteasta, sihteeristöstä ja neuvoa-
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ohjauskomiteasta ja sihteeristöstä. antavasta teknisestä komiteasta.

Or. en

Tarkistus 129
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto tekee tarvittavat 
päätökset EJRK:lle uskottujen tehtävien 
hoitamiseksi.

2. Hallintoneuvosto tekee tarvittavat 
päätökset 3 artiklan 2 kohdan c ja 
d alakohdissa mainittujen tehtävien 
suorittamiseksi ja kaikkien EJRK:lle 
uskottujen tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ohjauskomitealla olisi oltava vahvempi tehtävänkuva EJRK:n työssä. Hallintoneuvoston 
päätäntävalta olisi rajoitettava varoitusten ja suositusten antamiseen, koska muutoin 
EJRK:sta tulisi joustamaton ja liian hidas. Ohjauskomitean olisi oltava näin ollen vastuussa 
kaikista meneillään olevista töistä ja hallintoneuvosten päätösten valmistelemisesta. 

Tarkistus 130
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla 
kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja 
seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn 
edistymistä.

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa tunnistamalla ja 
priorisoimalla riskit, valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, 
suorittamalla 3 artiklan 2 kohdan e–h 
alakohdassa mainitut tehtävät, 
tarkistamalla kulloinkin käsiteltävänä 
olevat asiakirjat ja seuraamalla EJRK:n 
käynnissä olevan työn edistymistä.
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Or. en

Perustelu

Ohjauskomitealla olisi oltava vahvempi tehtävänkuva EJRK:n työssä. Hallintoneuvoston 
päätäntävalta olisi rajoitettava varoitusten ja suositusten antamiseen, koska muutoin 
EJRK:sta tulisi joustamaton ja liian hidas. Ohjauskomitean olisi oltava näin ollen vastuussa 
kaikista meneillään olevista töistä ja hallintoneuvosten päätösten valmistelemisesta. 

Tarkistus 131
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla 
kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja 
seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn 
edistymistä. 

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla 
kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja 
seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn 
edistymistä. Kun neuvosto tekee päätöksiä 
alakohtaisista kysymyksistä, 
ohjauskomitea valmistelee 
kokousasiakirjat tiiviissä yhteistyössä 
toimivaltaisen eurooppalaisen 
viranomaisen ja vastaavien asianosaisten 
kanssa.

Or. it

Tarkistus 132
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla 
kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja 
seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn 

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa 
päätöksenteossa valmistelemalla 
hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla 
kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja 
seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn 
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edistymistä. edistymistä. Kun neuvosto tekee päätöksiä 
alakohtaisista kysymyksistä, 
ohjauskomitea valmistelee 
kokousasiakirjat tiiviissä yhteistyössä 
toimivaltaisen eurooppalaisen 
viranomaisen ja vastaavien asianosaisten 
kanssa.

Or. it

Tarkistus 133
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 12 artiklan a kohdassa mainitun 
riippumattoman neuvoa-antavan 
asiantuntijakomitean tehtävänä on antaa 
puolueettomia neuvoja ja taustatietoja 
EJRK:n työn kannalta merkittävistä 
asiakysymyksistä ja koko 
rahoitusjärjestelmän vakaudesta.  

Or. en

Perustelu

Neuvoa-antavan teknisen komitean lisäksi tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan 
riippumattoman elimen olisi annettava EJRK:lle puolueettomia neuvoja ja taustatietoja 
asiakysymyksistä. Neuvoa-antavan asiantuntijakomitean puheenjohtajalla on paikka 
ohjauskomiteassa. 

Tarkistus 134
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset 
toimivat EJRK:ssa asiantuntevina 
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neuvonantajina useiden 
rahoituspalveluihin liittyvien alojen 
makrotaloudellisia riskiprofiileja 
koskevissa asioissa.

Or. it

Tarkistus 135
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset 
toimivat EJRK:ssa asiantuntevina 
neuvonantajina useiden 
rahoituspalveluihin liittyvien alojen 
makrotaloudellisia riskiprofiileja 
koskevissa asioissa.

Or. it

Tarkistus 136
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat 
myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat EJRK:n puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan keskuudestaan viiden 
vuoden toimikaudeksi. Samat henkilöt
voidaan valita uudeksi toimikaudeksi. 

1. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat 
myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat EJRK:n puheenjohtajan 
keskuudestaan viiden vuoden 
toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan 
valita uudeksi toimikaudeksi.

Or. it
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Tarkistus 137
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EKP:n hallintoneuvoston jäsenet 
valitsevat joukostaan ensimmäisen ja 
toisen varapuheenjohtajan toimikaudeksi, 
joka on sama kuin kyseisen henkilön 
toimikausi hallintoneuvoston jäsenenä 
siten, että jäsenvaltioiden ja 
euroalueeseen kuuluvien ja sen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden 
tasapuolinen edustus otetaan huomioon. 
Sama henkilö voidaan valita uudeksi 
toimikaudeksi.

Or. en

Perustelu

Myös EJRK:n toisen varapuheenjohtajan olisi tultava keskuspankista hallintoneuvoston 
riippumattomuuden takaamiseksi ja kattavamman edustuksen mahdollistamiseksi. 

Tarkistus 138
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallintoneuvoston äänivaltaiset 
jäsenet valitsevat ensimmäisen 
varapuheenjohtajan siten, että 
jäsenvaltioiden ja euroalueeseen 
kuuluvien ja sen ulkopuolisten 
jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus 
otetaan huomioon. Sama henkilö voidaan 
valita uudeksi toimikaudeksi.

Or. en
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Tarkistus 139
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Molemmat varapuheenjohtajat 
ottavat vastaan Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajan toimen.

Or. it

Tarkistus 140
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Toinen varapuheenjohtaja on 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean puheenjohtaja.

Or. en

Tarkistus 141
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Ennen virkaan astumista EJRK:n 
puheenjohtaja ja ensimmäinen 
varapuheenjohtaja ilmoittavat Euroopan 
parlamentille julkisessa kuulemisessa, 
miten he aikovat täyttää tämän asetuksen 
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mukaiset tehtävänsä. Euroopan 
parlamentti kuulee toista 
varapuheenjohtajaa tämän 
ominaisuudessa asianomaisen Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajana.

Or. en

Tarkistus 142
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Puheenjohtajan ollessa estynyt 
hallintoneuvoston ja/tai ohjauskomitean
kokouksia johtaa varapuheenjohtaja.

3. Puheenjohtajan ollessa estynyt 
hallintoneuvoston ja/tai ohjauskomitean 
kokouksia johtaa vanhin
varapuheenjohtaja.

Or. it

Tarkistus 143
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos puheenjohtajaksi tai 
varapuheenjohtajaksi valittujen EKP:n 
yleisneuvoston jäsenten toimikausi päättyy 
ennen kuin viiden vuoden toimikausi tai 
jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei 
pysty jostain syystä hoitamaan tehtäviään, 
valitaan uusi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja 1 kohdan mukaisesti.  

4. Jos puheenjohtajaksi valitun EKP:n 
yleisneuvoston jäsenen toimikausi päättyy 
ennen kuin viiden vuoden toimikausi tai 
jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei 
pysty jostain syystä hoitamaan tehtäviään, 
valitaan uusi puheenjohtaja 1 kohdan 
mukaisesti.  

Or. it
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Tarkistus 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajat;

b) kansallisten keskuspankkien 
pääjohtajien muodostama joukko, joka ei 
ylitä yhtä kolmasosaa jäsenvaltioiden 
kokonaismäärästä ja jonka valitsevat 
EKP:n hallintoneuvoston jäsenet samaksi 
toimikaudeksi kuin kyseisen henkilön 
toimikausi on hallintoneuvoston jäsenenä 
siten, että jäsenvaltioiden ja 
euroalueeseen kuuluvien ja sen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden 
tasapuolinen edustus otetaan huomioon;

Or. en

Tarkistus 145
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kuusi riippumatonta henkilöä, joista 
kukin Euroopan valvontaviranomainen 
valitsee kaksi; jotta voitaisiin välttää 
liiallinen keskittyminen pankkeihin ja 
parantaa hallintoneuvoston tekemien 
päätösten laatua, nimitettyjen ei tulisi olla 
Euroopan valvontaviranomaisten 
henkilöstön jäseniä ja heidät on valittava 
siten, että valintaperusteina käytetään 
yleistä pätevyyttä ja EU-sitoumusta sekä 
monipuolista akateemista taustaa tai 
yksityisyrittäjyyttä ja erityisesti pk-
yrittäjyyttä, ay-toimintaa tai kokemusta 
rahoituspalvelun kuluttajana tai 
tarjoajana; nimittämishetkellä Euroopan 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava, 
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kuka nimitetyistä nimitetään myös 
ohjauskomiteaan; muiden äänivaltaisten 
hallintoneuvoston jäsenten on 
vahvistettava nimitykset; tehtäviään 
suorittaessaan nimitettyjen henkilöiden ei 
tule pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta, instituutiolta, 
elimeltä, virastolta, yksiköltä eikä 
yksityishenkilöltä; heidän tulee 
pidättäytyä kaikesta, mikä on ristiriidassa 
heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä 
hoitamisen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kuusi riippumatonta henkilöä, joista 
kukin hallintoneuvosto ja kukin 
Euroopan valvontaviranomaisten 
osallisryhmä valitsee yhden.
F a kohdassa tarkoitettujen henkilöiden ei 
tulisi olla Euroopan 
valvontaviranomaisten henkilöstön 
jäseniä ja heidät on valittava siten, että 
valintaperusteina käytetään yleistä 
pätevyyttä ja monipuolista akateemista tai 
muun alan taustaa ja erityisesti pk-
yrittäjyyttä, ay-toimintaa tai kokemusta 
rahoituspalvelun kuluttajana tai 
tarjoajana. Henkilöiden olisi edustettava 
osto- ja myyntipuolen sekä työntekijöiden 
edustajien tasapuolista jakaumaa. 
Nimittämishetkellä Euroopan 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava, 
kuka nimitetyistä nimitetään myös 
ohjauskomiteaan. Muiden äänivaltaisten 
hallintoneuvoston jäsenten on 
vahvistettava nimitykset. Tehtäviään 
suorittaessaan nimitettyjen henkilöiden ei 
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tule pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta, instituutiolta, 
elimeltä, virastolta, yksiköltä eikä 
yksityishenkilöltä. Heidän tulee 
pidättäytyä kaikesta, mikä on ristiriidassa 
heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä 
hoitamisen kanssa.

Or. en

Tarkistus 147
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kuusi riippumatonta henkilöä, jotka 
muut hallintoneuvoston äänivaltaiset 
jäsenet ovat nimittäneet ja jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
vahvistaneet. 
F a kohdassa tarkoitetut henkilöt on 
valittava siten, että valintaperusteina 
käytetään yleistä pätevyyttä ja EU-
sitoumusta sekä monipuolista akateemista 
taustaa tai yksityisyrittäjyyttä ja erityisesti 
pk-yrittäjyyttä, ay-toimintaa tai kokemusta 
rahoituspalvelun kuluttajana tai 
tarjoajana. Ennen kyseisten henkilöiden 
nimittämistä Euroopan 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava, 
kuka nimitetyistä nimitetään myös 
ohjauskomiteaan. Tehtäviään 
suorittaessaan nimitettyjen henkilöiden ei 
tule pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta, instituutiolta, 
elimeltä, virastolta, yksiköltä eikä 
yksityishenkilöltä. Heidän tulee 
pidättäytyä kaikesta, mikä on ristiriidassa 
heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä 
hoitamisen kanssa.

Or. en
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Perustelu

EJRK:n hallintoneuvoston jäsenten on nimitettävä kuusi riippumatonta asiantuntijaa heidän 
riippumattomuutensa varmistamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama vahvistus 
parantaa nimitettyjen asiantuntijoiden legitimiteettiä.  

Tarkistus 148
Miguel Portas

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kuusi riippumatonta henkilöä, joiden 
on oltava hallintoneuvoston 
äänivaltaisten jäsenten nimittämiä. 
F a kohdan mukaisesti nimitettyjen
henkilöiden ei tulisi olla Euroopan 
valvontaviranomaisten henkilöstön 
jäseniä ja heidät on valittava siten, että 
valintaperusteina käytetään yleistä 
pätevyyttä ja EU-sitoumusta sekä 
monipuolista akateemista taustaa tai 
yksityisyrittäjyyttä ja erityisesti pk-
yrittäjyyttä, ay-toimintaa tai kokemusta 
rahoituspalvelun kuluttajana tai 
tarjoajana. Nimittämishetkellä 
hallintoneuvoston on ilmoitettava, kuka 
nimitetyistä nimitetään myös 
ohjauskomiteaan. Tehtäviään 
suorittaessaan nimitettyjen henkilöiden ei 
tule pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita 
miltään hallitukselta, instituutiolta, 
elimeltä, virastolta, yksiköltä eikä 
yksityishenkilöltä. Heidän tulee 
pidättäytyä kaikesta, mikä on ristiriidassa 
heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä 
hoitamisen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 149
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

f a) Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön, Business Europe 
-järjestön ja Euroopan kuluttajaliiton 
nimittämä henkilö.

Or. en

Tarkistus 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

f a) yksi edustaja Euroopan 
ammatillisesta yhteisjärjestöstä, Business 
Europe -järjestöstä ja Euroopan 
kuluttajaliitosta.

Or. en

Perustelu

Makrotaloudellisen epätasapainon valvonta EU:ssa edellyttää, että asiaankuuluvat 
makrotaloudelliset toimijat osallistuvat EJRK:n kokouksiin. Pääasiassa keskuspankkien 
pääjohtajista koostuva hallintoneuvosto ei olisi tasapuolinen. Rahoituskriisien taloudellisista 
ja sosiaalisista riskeistä kärsivien ryhmien, jotka eivät ole millään tavalla vastuussa kyseisistä 
kriiseistä, olisi myös oltava edustettuina kokouksissa. 
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Tarkistus 151
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Äänivallattomia hallintoneuvoston 
jäseniä ovat seuraavat:

2. Talous- ja rahoituskomitean 
puheenjohtaja on hallintoneuvoston
äänivallaton jäsen.

a) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;
(b) talous- ja rahoituskomitean 
puheenjohtaja.

Or. en

Tarkistus 152
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;

a) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Esityslistalla oleviin asioihin perustuva vuorottelujärjestelmä takaa, että asiantuntijoilta ei 
kielletä osallistumista heidän alaansa liittyvien päätösten tekoon. Alakohtaisten 
asiantuntijoiden monipuolisen edustuksen ja EJRK:n sujuvan toiminnan välinen tasapaino on 
huomioitava. Jäsenvaltiot päättävät kyseessä olevista korkean tason edustajista siten, että 
kokouksiin osallistujiksi nimitetään sellaiset henkilöt, joiden toimivaltaan kokouksen 
esityslistalla olevat asiat kuuluvat.
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Tarkistus 153
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;

a) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion 3 kohdassa säädetyistä
toimivaltaisista kansallisista 
valvontaviranomaisista;

Or. de

Perustelu

Uuden valvontajärjestelmän on sekä määriteltävä talousmarkkinoilla piilevät riskit että
otettava huomioon rahoituslaitosten liiketoimintamallien väliset erot. Jotta vakuutuslaitosten 
ja muiden rahoituslaitosten liiketoimintamallien väliset erot voitaisiin ottaa paremmin 
huomioon, myös vakuutusvalvontaviranomaisten on oltava riittävästi edustettuna Euroopan 
järjestelmäriskikomiteassa (EJRK). 

Tarkistus 154
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kokouksen esityslistalla on asioita, 
jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean
kansallisen valvontaviranomaisen
toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu 
ainoastaan se korkean tason edustaja,
jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

3. Kansallisten valvontaviranomaisten 
edustus järjestetään siten, että korkean 
tason edustajat vuorottelevat esityslistalla 
olevien asioiden mukaisesti, elleivät 
kansalliset valvontaviranomaiset ole 
sopineet yhteisestä edustajasta.

Or. en

Perustelu

Esityslistalla oleviin asioihin perustuva vuorottelujärjestelmä takaa, että asiantuntijoilta ei 
kielletä osallistumista heidän alaansa liittyvien päätösten tekoon. Alakohtaisten 
asiantuntijoiden monipuolisen edustuksen ja EJRK:n sujuvan toiminnan välinen tasapaino on 
huomioitava. Jäsenvaltiot päättävät kyseessä olevista korkean tason edustajista siten, että 
kokouksiin osallistujiksi nimitetään sellaiset henkilöt, joiden toimivaltaan kokouksen 
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esityslistalla olevat asiat kuuluvat.

Tarkistus 155
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun kokouksen esityslistalla on asioita, 
jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean 
kansallisen valvontaviranomaisen 
toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu 
ainoastaan se korkean tason edustaja, 
jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

3. Korkean tason edustajat huolehtivat 
kansallisten valvontaviranomaisten 
edustuksesta vuorollaan riippuen 
kokouksen esityslistalla olevasta asiasta, 
mikäli kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät ole sopineet yhteisestä edustajasta.

Or. de

Perustelu

Uuden valvontajärjestelmän on sekä määriteltävä talousmarkkinoilla piilevät riskit että
otettava huomioon eri rahoituslaitosten liiketoimintamallien väliset erot. Siksi on 
varmistettava, että vakuutusvalvontaviranomaisilla on riittävä edustus hallintoneuvostossa.   

Tarkistus 156
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Myös EKP:n hallintoneuvostoon 
kuuluvien hallintoneuvoston jäsenten on 
hoidettava tehtävänsä riippumattomasti
erityisesti silloin, jos on mahdollista, että 
EJRK:n päätökset voivat liittyä EKP:n 
tehtäviin. 

Or. en
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Tarkistus 157
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto kokoontuu 
sääntömääräiseen täysistuntoon 
puheenjohtajansa aloitteesta vähintään 
neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi 
kutsua koolle hallintoneuvoston 
ylimääräisen kokouksen omasta 
aloitteestaan tai kun vähintään kolmasosa 
äänivaltaisista jäsenistä sitä pyytää.

1. Hallintoneuvosto kokoontuu 
sääntömääräiseen täysistuntoon 
puheenjohtajansa aloitteesta vähintään 
neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi 
kutsua koolle hallintoneuvoston 
ylimääräisen kokouksen omasta 
aloitteestaan tai kun vähintään kolmasosa 
jäsenistä sitä pyytää.

Or. en

Tarkistus 158
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yksi korkean tason edustaja kustakin 
Euroopan talousalueeseen / Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvasta EU:n 
ulkopuolisesta maasta voidaan kutsua 
osallistumaan hallintoneuvoston 
kokouksiin.

Or. en
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Tarkistus 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kullakin äänivaltaisella 
hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. 

1. Hallintoneuvoston on pyrittävä 
yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei 
voida saavuttaa, kullakin äänivaltaisella 
hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. 

Kuka tahansa hallintoneuvoston jäsen voi 
pyytää milloin tahansa äänestystä 
varoitus- tai suositusluonnoksesta.

Or. en

Tarkistus 160
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, 
kun kaksi kolmasosaa sen äänivaltaisista 
jäsenistä on läsnä. Jos hallintoneuvosto ei 
ole päätösvaltainen, puheenjohtaja voi 
kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, 
jossa vähimmäisjäsenmäärä ei ole 
päätösvaltaisuuden edellytyksenä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
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Tarkistus 161
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, varoituksen tai suosituksen 
julkaiseminen edellyttää kahden 
kolmasosan määräenemmistöä.

Or. en

Perustelu

On perusteltua edellyttää, että päätösvaltaisuutta varten kahden kolmasosan äänivaltaisista 
jäsenistä on oltava läsnä. On kuitenkin varmistettava, että äänestysmenettelyyn ei sisälly 
poissa olevia ääniä lisäämällä sanamuoto ”läsnä”. EJRK on EU:n toimielin, jossa ei sallita 
kansallisten etujen ajamista ja jonka jäsenet ovat sitoutuneet edistämään ainoastaan EU:n 
tavoitteita. 

Tarkistus 162
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) EJRK:n varapuheenjohtaja; (b) molemmat EJRK:n
varapuheenjohtajat, jotka ovat myös 
EVTEV:n ja EAMV:n puheenjohtajia;

Or. it
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Tarkistus 163
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EJRK:n varapuheenjohtaja; b) EJRK:n ensimmäinen ja toinen 
varapuheenjohtaja;

Or. en

Tarkistus 164
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EJRK:n varapuheenjohtaja; b) EJRK:n varapuheenjohtaja ja toinen 
varapuheenjohtaja;

Or. en

Perustelu

EJRK:n toisen varapuheenjohtajan ja kolmen kuudesta asiantuntijasta olisi oltava 
ohjauskomitean jäseniä.

Tarkistus 165
Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 

Poistetaan.
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keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston – johon kuuluu yhteensä 61 jäsentä – koon vuoksi hallintoneuvostoa 
päätöksentekoprosessissa avustavan ohjauskomitean olisi voitava toimia nopeasti ja 
tehokkaasti.

Tarkistus 166
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

(c) kaksi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä;

Or. it

Tarkistus 167
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä,
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) kuusi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
mukaan lukien kolme 
vuorotteluperiaatteella osallistuvaa 
riippumatonta henkilöä siten, että sekä 
jäsenvaltioiden että euroalueen ja sen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden 
tasapuolinen edustus otetaan huomioon.
Hallintoneuvoston jäsenet valitsevat 
ohjauskomitean jäsenet kahdeksi vuodeksi;
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Or. en

Tarkistus 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) kaksi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä ja jotka edustavat sekä 
euroalueeseen kuuluvia ja että sen 
ulkopuolisia jäsenvaltioita. 
Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös 
EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat 
ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan 
kahdeksi vuodeksi;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on tehostaa ohjauskomitean toimintaa rajoittamalla sen 
jäsenten määrää ja määrittelemällä, että toinen jäsenistä on peräisin euroalueeseen 
kuuluvasta ja toinen euroalueen ulkopuolisesta jäsenvaltiosta. Euroalueen ulkopuolisten 
jäsenvaltioiden keskuspankkien on oltava tasapuolisesti edustettuina EJRK:n 
ohjauskomiteassa.

Tarkistus 169
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä ja jotka edustavat suhteellisesti 
sekä euroalueeseen kuuluvia ja että sen 
ulkopuolisia jäsenvaltioita. 
Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös 
EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat 



AM\808496FI.doc 47/88 PE439.845v01-00

FI

ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan 
kahdeksi vuodeksi; 

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on parantaa ohjauskomitean soveltuvuutta 
määrittelemällä, että toinen jäsenistä on peräisin euroalueeseen kuuluvasta ja toinen 
euroalueen ulkopuolisesta jäsenvaltiosta. Euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden 
keskuspankkien on oltava tasapuolisesti edustettuina EJRK:n ohjauskomiteassa.

Tarkistus 170
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, 
jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston 
jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
valitsevat ohjauskomitean jäsenet 
keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka 
ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, 
mukaan lukien EKP:n varapuheenjohtaja 
siten, että sekä jäsenvaltioiden että 
euroalueen ja sen ulkopuolisten 
jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus 
otetaan huomioon. Hallintoneuvoston 
jäsenet, jotka ovat myös EKP:n 
yleisneuvoston jäseniä, valitsevat 
ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan
neljäksi vuodeksi;

Or. en

Perustelu

EJRK:n toisen varapuheenjohtajan ja kolmen kuudesta asiantuntijasta olisi oltava 
ohjauskomitean jäseniä.
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Tarkistus 171
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Euroopan komission jäsen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Euroopan pankkiviranomaisen
puheenjohtaja;

e) Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkitoiminta) puheenjohtaja;

Or. en

Tarkistus 173
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen puheenjohtaja;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 174
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen puheenjohtaja;

f) Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet)
puheenjohtaja;

Or. en

Tarkistus 175
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtaja.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 176
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
puheenjohtaja;

g) Euroopan valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) puheenjohtaja;

Or. en



PE439.845v01-00 50/88 AM\808496FI.doc

FI

Tarkistus 177
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) talous- ja rahoituskomitean 
puheenjohtaja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 178
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) talous- ja rahoituskomitean 
puheenjohtaja.

h) kolme kuudesta 6 artiklan 1 kohdan f 
a alakohdassa tarkoitetuista 
riippumattomista henkilöistä.

Or. en

Perustelu

EJRK:n toisen varapuheenjohtajan ja kolmen kuudesta asiantuntijasta olisi oltava 
ohjauskomitean jäseniä.

Tarkistus 179
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) neuvoa-antavan 
asiantuntijakomitean puheenjohtaja.  

Or. en
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Perustelu

Neuvoa-antavan teknisen komitean lisäksi tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan 
riippumattoman elimen olisi annettava EJRK:lle puolueettomia neuvoja ja taustatietoja 
asiakysymyksistä. Neuvoa-antavan asiantuntijakomitean puheenjohtajalla on paikka 
ohjauskomiteassa. 

Tarkistus 180
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto täyttää ohjauskomitean 
jäseniltä vapautuneet paikat valitsemalla 
tilalle uuden jäsenen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Neuvoa-antava tekninen komitea Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Or. en

Perustelu

Makrotaloudellisen epätasapainon valvonta EU:ssa edellyttää asiaankuuluvien taloudellisten 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Rahoituskriisien taloudellisista ja 
sosiaalisista riskeistä kärsivien ryhmien, jotka eivät ole millään tavalla vastuussa kyseisistä 
kriiseistä, olisi myös osallistuttava. 
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Tarkistus 182
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavan teknisen komitean 
kokoonpano on seuraava:

1. Neuvoa-antava tekninen komitea 
koostuu 15:stä ohjauskomitean 
ehdottamasta asiantuntijasta, jotka ovat 
tunnetusti päteviä ja varmasti 
riippumattomia. Heidän on edustettava 
laajaa kokemusta ja monipuolista 
ammattitaitoa.

a) yksi kunkin kansallisen keskuspankin 
edustaja ja yksi EKP:n edustaja;
b) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;
c) yksi Euroopan pankkiviranomaisen 
edustaja;
d) yksi Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen edustaja;
e) yksi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edustaja;
f) kaksi komission edustajaa;
g) yksi talous- ja rahoituskomitean 
edustaja.
Kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset 
valitsevat komiteaan yhden edustajan. 
Kun kokouksen esityslistalla on asioita, 
jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean 
kansallisen valvontaviranomaisen 
toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu 
ainoastaan se korkean tason edustaja, 
jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

Hallintoneuvosto hyväksyy heidät neljän 
vuoden toimikaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.

Or. en

Perustelu

Pidempi toimikausi on parempi riippumattomuuden takuu. Tämän vuoksi ehdotan neljän 
vuoden toimikautta, jota voidaan jatkaa vain kerran.
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Tarkistus 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavan teknisen komitean 
kokoonpano on seuraava:

1. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean 
kokoonpano on seuraava:

Or. en

Perustelu

Makrotaloudellisen epätasapainon valvonta EU:ssa edellyttää asiaankuuluvien taloudellisten 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Rahoituskriisien taloudellisista ja 
sosiaalisista riskeistä kärsivien ryhmien, jotka eivät ole millään tavalla vastuussa kyseisistä 
kriiseistä, olisi myös osallistuttava. 

Tarkistus 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavan teknisen komitean 
kokoonpano on seuraava:

1. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean 
kokoonpano on seuraava:

Or. en

Tarkistus 185
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvoa-antavan teknisen komitean 1. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean 
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kokoonpano on seuraava: kokoonpano on seuraava:

Or. en

Tarkistus 186
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yksi kunkin kansallisen keskuspankin 
edustaja ja yksi EKP:n edustaja;

a) yhdeksän ohjauskomitean ehdottamaa 
asiantuntijaa, jotka ovat tunnustetusti 
päteviä ja varmasti riippumattomia. 
Heidän on edustettava laajaa kokemusta 
ja monipuolista ammattitaitoa, ja heillä 
on oltava tasapuolinen tausta ja kokemus 
myyntipuolesta (pankit ja muut 
finanssipalvelujen tarjoajat), ostopuolesta 
(kuluttajat, yritys- ja pk-yrityskäyttäjät ja 
sijoittajat) ja alan työntekijöistä. 
Hallintoneuvosto hyväksyy heidät kahden 
vuoden toimikaudeksi, jota voidaan 
jatkaa.

Or. en

Tarkistus 187
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;

b) yksi Euroopan ammatillisen 
yhteisjärjestön, Business Europe 
-järjestön ja Euroopan kuluttajaliiton 
nimittämä asiantuntija, joka on 
tunnustetusti pätevä ja varmasti 
riippumaton;
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Or. en

Tarkistus 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yksi korkean tason edustaja kunkin 
jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta 
valvontaviranomaisesta;

b) yksi edustaja Euroopan ammatillisesta 
yhteisjärjestöstä, Business Europe 
-järjestöstä ja Euroopan kuluttajaliitosta;

Or. en

Perustelu

Makrotaloudellisen epätasapainon valvonta EU:ssa edellyttää asiaankuuluvien taloudellisten 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Rahoituskriisien taloudellisista ja 
sosiaalisista riskeistä kärsivien ryhmien, jotka eivät ole millään tavalla vastuussa kyseisistä 
kriiseistä, olisi myös osallistuttava. 

Tarkistus 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

b a) yksi edustaja Euroopan 
ammatillisesta yhteisjärjestöstä, Business 
Europe -järjestöstä ja Euroopan 
kuluttajaliitosta;

Or. en

Perustelu

Makrotaloudellisen epätasapainon valvonta EU:ssa edellyttää asiaankuuluvien taloudellisten 
toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Rahoituskriisien taloudellisista ja 
sosiaalisista riskeistä kärsivien ryhmien, jotka eivät ole millään tavalla vastuussa kyseisistä 
kriiseistä, olisi myös osallistuttava. 
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Tarkistus 190
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset 
valitsevat komiteaan yhden edustajan. 
Kun kokouksen esityslistalla on asioita, 
jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean 
kansallisen valvontaviranomaisen 
toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu 
ainoastaan se korkean tason edustaja, 
jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 191
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset 
valitsevat komiteaan yhden edustajan. Kun 
kokouksen esityslistalla on asioita, jotka 
kuuluvat saman jäsenvaltion usean 
kansallisen valvontaviranomaisen 
toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu 
ainoastaan se korkean tason edustaja, 
jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

Kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset 
valitsevat komiteaan yhden edustajan. 
Korkean tason edustajat huolehtivat 
kansallisten valvontaviranomaisten 
edustuksesta vuorollaan riippuen 
kokouksen esityslistalla olevasta asiasta, 
mikäli kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät ole sopineet yhteisestä edustajasta.

Or. de

Perustelu

Uuden valvontajärjestelmän on sekä määriteltävä talousmarkkinoilla piilevät riskit että
otettava huomioon vakuutuslaitosten ja muiden rahoituslaitosten liiketoimintamallien väliset 
erot. Siksi vakuutusvalvontaviranomaisilla on oltava riittävä edustus Euroopan 
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järjestelmäriskikomitean (EJRK) neuvoa-antavassa teknisessä komiteassa. 

Tarkistus 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Neuvoa-antava tieteellinen komitea 
toimii läheisessä yhteistyössä EKPJ:n 
asiantuntijoiden työryhmien kanssa 
EJRK:n työn kannalta merkittäviä 
asiakysymyksiä koskevien neuvojen ja 
tuen antamista varten.

Or. en

Tarkistus 193
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tarvittaessa neuvoa-antava 
tieteellinen komitea ehdottaa 
hallintoneuvostolle avointen kuulemisten 
järjestämistä varhaisessa vaiheessa 
markkinatoimijoiden, kuluttajajärjestöjen 
ja akateemisten asiantuntijoiden 
kaltaisille toimijoille kuitenkin niin, että 
luottamuksellisuusvaatimus otetaan 
huomioon.

Or. en



PE439.845v01-00 58/88 AM\808496FI.doc

FI

Perustelu

Ainoastaan hallintoneuvosto voi edustaa EJRK:aa ulkoisesti, ja sillä olisi oltava toimivalta 
päättää julkisten kuulemisten käynnistämisestä.

Tarkistus 194
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla

Neuvoa-antava asiantuntijakomitea
1. Neuvoa-antava asiantuntijakomitea 
koostuu yhdeksästä ohjauskomitean 
ehdottamasta asiantuntijasta, jotka ovat 
tunnustetusti päteviä ja varmasti 
riippumattomia, jotka edustavat laajaa 
kokemusta ja monipuolista ammattitaitoa 
ja jotka hallintoneuvosto nimittää kahden 
vuoden toimikaudeksi, jota voidaan 
jatkaa.
2. Hallintoneuvosto nimittää neuvoa-
antavan asiantuntijakomitean 
puheenjohtajan ohjauskomitean 
puheenjohtajan ehdotuksesta.
3. Neuvoa-antava asiantuntijakomitea 
hoitaa 4 artiklan 5 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja tehtäviä.
4. EJRK:n sihteeristö tukee neuvoa-
antavan asiantuntijakomitean työtä ja 
sihteeristön päällikkö osallistuu 
kokouksiin. 

Or. en

Perustelu

Neuvoa-antavan teknisen komitean lisäksi tutkijoista ja asiantuntijoista koostuvan 
riippumattoman elimen olisi annettava EJRK:lle puolueettomia neuvoja ja taustatietoja 
asiakysymyksistä. Neuvoa-antavan asiantuntijakomitean puheenjohtajalla on paikka 



AM\808496FI.doc 59/88 PE439.845v01-00

FI

ohjauskomiteassa. 

Tarkistus 195
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa neuvoja 
asianomaisilta yksityissektorin 
sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa neuvoja 
asianomaisilta yksityissektorin 
sidosryhmiltä.

Tätä varten perustetaan neuvoa-antava 
paneeli, jotta EJRK voi hyötyä 
rahoitusjärjestelmän kehitystä koskevaan 
tuntemukseen liittyvistä neuvoista.

Or. en

Perustelu

Asianosaisten kuuleminen on todennäköisesti hyödyllisempää EJRK:n 
markkinatuntemukselle, jos se tapahtuu eri toimijoiden muodostaman muodollisen paneelin 
välityksellä.

Tarkistus 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa neuvoja
asianomaisilta yksityissektorin 
sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa näkemyksiä 
asianomaisilta yksityissektorin tai julkisen 
sektorin sidosryhmiltä ja erityisesti mutta 
ei yksinomaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sidosryhmiltä.
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Or. en

Tarkistus 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä tarvittaessa neuvoja 
asianomaisilta yksityissektorin
sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on 
pyydettävä neuvoja asianomaisilta 
sidosryhmiltä, mukaan lukien vähintään 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sidosryhmien jäsenet.

Or. en

Perustelu

EJRK:n olisi pyydettävä neuvoja kaikilta sidosryhmiltä eikä pelkästään yksityissektorin 
sidosryhmiltä. Neuvoja ei olisi pyydettävä vain EJRK:n merkittäviksi katsomista asioista, 
vaan kaikista niistä asioista, jotka ovat sidosryhmien mielestä merkittäviä.

Tarkistus 198
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan valvontaviranomaisten, 
kansallisten keskuspankkien ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä
yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava 
sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
tehtäviään hoitaessaan.

2. Euroopan valvontaviranomaisten, 
kansallisten keskuspankkien ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä
yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava 
sille aggregoidut tiedot, joita se tarvitsee 
yhteisön lainsäädännön mukaisia 
tehtäviään hoitaessaan.

Or. de

Perustelu

EJRK valvoo kehitystä makrotasolla ja tarvitsee aggregoituja tietoja voidakseen tunnistaa 



AM\808496FI.doc 61/88 PE439.845v01-00

FI

EU:n tasolla ilmenevät järjestelmäriskit. Yhteenvetotietojen välittäminen on välttämätöntä
myös paremman työnjaon mahdollistamiseksi ja EJRK:n työtaakan vähentämiseksi. 

Tarkistus 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EJRK voi pyytää Euroopan 
valvontaviranomaisilta tietoja
tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä 
finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. 
Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden 
viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta 
saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi 
pyytää tietoja kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, kansallisilta 
keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta 
viranomaisilta.

3. Euroopan valvontaviranomaisten on 
toimitettava EJRK:n pyynnöstä tietoja
tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä 
finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. 
Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden 
viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta 
saataville kohtuullisessa ajassa, 
kansallisten valvontaviranomaisten, 
kansallisten keskuspankkien tai
jäsenvaltioiden muiden viranomaisten on 
toimitettava tiedot EJRK:n pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 200
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EJRK voi pyytää Euroopan 
valvontaviranomaisilta tietoja
tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä 
finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. 
Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden 
viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta 
saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi 
pyytää tietoja kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, kansallisilta 
keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta 

3. Euroopan valvontaviranomaisten on 
toimitettava EJRK:n pyynnöstä tietoja
tiivistelmänä tai koosteena. Jolleivät 
pyydetyt tiedot ole näiden viranomaisten 
saatavilla tai niitä ei anneta saataville 
kohtuullisessa ajassa, kansallisten 
valvontaviranomaisten, kansallisten 
keskuspankkien tai jäsenvaltioiden
muiden viranomaisten on toimitettava 
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viranomaisilta. asianmukaiset tiedot EJRK:n pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 201
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan 
valvontaviranomaisille perustellun 
pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kootussa muodossa toimitettujen tietojen avulla EJRK:n olisi voitava tunnistaa riskejä ja 
määritellä soveltuvia toimenpiteitä. Tietojen keruu yksittäisiltä finanssilaitoksilta olisi oltava 
ainoastaan kansallisten ja Euroopan valvontaviranomaisten vastuulla.

Tarkistus 202
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan 
valvontaviranomaisille perustellun 
pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 203
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan 
valvontaviranomaisille perustellun 
pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa.

4. Jos kyseessä voi olla jatkuva ja vakava, 
objektiivisesti todennettavissa olevien 
tietojen tukema markkinahäiriötä koskeva 
riski, jonka voidaan kohtuullisesti olettaa 
koskevan tiettyä laitosta, ja jos 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät riitä 
EJRK:lle sen tehtävien hoitamista varten, 
EJRK voi osoittaa Euroopan 
valvontaviranomaisille perustellun 
pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole 
tiivistelmän tai koosteen muodossa. 

Jos EJRK pyytää muussa kuin 
tiivistelmän tai koosteen muodossa olevia 
tietoja, perustellussa pyynnössä on 
selitettävä, miksi kyseistä yksittäistä 
finanssilaitosta koskevien tietojen 
katsotaan olevan systeemisesti merkittäviä 
ja vallitsevan markkinatilanteen kannalta 
tarpeellisia.

Or. en

Perustelu

EJRK:lle kaavaillaan makrotason valvontaan liittyvää tehtävää, eikä sillä ole sen vuoksi 
pääsääntöisesti tarvetta saada käyttöönsä yrityskohtaisia tietoja. Toinen kappale tekee 
ehdotuksesta yhdenmukaisen neuvoston yleisen lähestymistavan kanssa.

Tarkistus 204
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 

Poistetaan.
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asianmukaisesti kyseistä Euroopan 
valvontaviranomaista ennen kuin se 
pyytää tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 205
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 
asianmukaisesti kyseistä Euroopan 
valvontaviranomaista ennen kuin se pyytää
tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
perusteltavuuden ja oikeasuhteisuuden 
EJRK:n on kuultava asianmukaisesti 
kyseistä Euroopan valvontaviranomaista 
aina ennen kuin se pyytää tietoja, jotka 
eivät ole tiivistelmän tai koosteen 
muodossa. Jos kyseessä oleva Euroopan 
valvontaviranomainen katsoo, että pyyntö 
ei ole perusteltu tai oikeasuhteinen, sen 
on viipymättä palautettava pyyntö 
EJRK:lle ja pyydettävä lisäperusteluja. 
Sen jälkeen, kun EJRK on toimittanut 
lisäperustelut kyseessä olevalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle, Euroopan 
valvontaviranomaisen on toimitettava 
pyydetyt tiedot EJRK:lle sillä 
edellytyksellä, että kyseessä olevat tiedot 
ovat yhä sen saatavilla.

Or. en

Perustelu

Tietojen vaihdon kehittäminen on selvästi tarpeellista järjestelmäriskejä koskevan 
tuntemuksen tehostamiseksi. On kuitenkin tärkeää olla horjuttamatta mielialoja markkinoilla 
paljastamalla mahdollisesti arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja, jotka voisivat 
horjuttaa asianmukaisesti toimivia rahoitusmarkkinoita.
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Tarkistus 206
Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 
asianmukaisesti kyseistä Euroopan 
valvontaviranomaista ennen kuin se 
pyytää tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 
asianmukaisesti pyynnön vastaanottajaa
ennen kuin se pyytää tietoja 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti. Jos vastaanottaja katsoo, että 
pyyntö ei ole oikeasuhteinen, se voi pyytää 
EJRK:n hallintoneuvostoa päättämään, 
onko pyyntö perusteltu. Jos 
hallintoneuvosto vahvistaa pyynnön, 
vastaanottajan on toimitettava tiedot 
viipymättä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että pyynnöt ovat oikeasuhteisia eivätkä liian rasittavia. Samalla on 
kuitenkin oltava heikentämättä EJRK:n tehtävänkuvaa tai mahdollisuutta pyytää tehtäviensä 
hoitamista varten tarvitsemiaan tietoja.

Tarkistus 207
Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 
asianmukaisesti kyseistä Euroopan 
valvontaviranomaista ennen kuin se pyytää 
tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

5. Varmistaakseen pyyntönsä 
oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava 
asianmukaisesti kyseistä Euroopan 
valvontaviranomaista ennen kuin se pyytää 
tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti. 
Finanssilaitosten hallinnollisten 
rasitteiden ei olisi kasvettava 
suhteettomasti EJRK:n pyynnöstä 
koituvan tietojen toimittamista koskevan 
lisävelvollisuuden vuoksi.
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Or. en

Perustelu

Jotta byrokratian määrä ei lisääntyisi, finanssilaitosten olisi voitava hoitaa tietojen 
toimittamista koskevat velvollisuutensa käyttämällä jo olemassa olevaa tietojen 
toimittamiseen liittyvää yhteyspistettä.

Tarkistus 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EJRK:n ja Euroopan 
valvontaviranomaisten henkilöstö voi 
osallistua valvojien ja systeemisesti 
merkittävien, erityisesti 
finanssikonsernien välisiin kokouksiin, 
joissa henkilöstö voi esittää kysymyksiä ja 
saada tärkeitä ensi käden tietoja. 

Or. en

Tarkistus 209
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikista EJRK:n pyynnöistä saada 
tietoja tietystä finanssilaitoksesta on myös 
ilmoitettava kyseessä olevalle 
finanssilaitokselle, jolla on oikeus –
rajoittamatta finanssilaitoksen 
käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja –
ilmaista kantansa EJRK:n esittämän 
pyynnön asianmukaisuudesta. Kyseessä 
oleva toimivaltainen kansallinen 
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viranomainen vastaa valvojana 
toimiessaan kaikkien tällaisten kyseessä 
olevasta finanssilaitoksesta peräisin 
olevien tietojen kanavoinnista, ja 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
on annettava suostumuksensa ennen kuin 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
toimittaa tietoja EJRK:lle.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikista EJRK:n pyynnöistä saada käyttöönsä tiettyyn finanssilaitokseen 
liittyviä tietoja on ilmoitettava kokonaisuudessaan kyseessä olevalle finanssilaitokselle ja että 
sillä on mahdollisuus ilmaista kantansa EJRK:n esittämän pyynnön asianmukaisuudesta.

Tarkistus 210
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EJRK voi tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden 
valvontaviranomaisten kanssa ja 
kansainvälisissä yhteyksissä tietojen 
vaihdon helpottamiseksi ja tehtäviensä 
hoitamista varten tarvittavien 
järjestelmäriskejä koskevien tietojen 
keruu- ja vaihtomekanismin luomiseksi.

Or. en

Perustelu

EJRK:lla olisi oltava selkeät kansainväliset toimivaltuudet tietojen vaihdon ja keruun 
tehostamiseksi muilta rahoitusmarkkinoilta mahdollisen järjestelmäriskin rajat ylittävän 
luonteen huomioimista varten.
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Tarkistus 211
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Soveltaessaan 15 artiklan 4 ja 
5 kohtaa sekä 5 kohdan a alakohtaa 
EJRK, Euroopan valvontaviranomaiset ja 
toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
ottavat täysin huomioon kolmansien 
maiden valvojien kanssa tehdyt 
sopimukset.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ole otettu huomioon sellaisia EU:ssa toimivia pankkeja koskevia 
valvontajärjestelyjä, joiden toimivaltainen valvontaviranomainen sijaitsee EU:n ulkopuolella. 
Kolmansien maiden valvojien kanssa tehtyjen EU:hun liittyvien sopimusten huomioon 
ottaminen on välttämätöntä.

Tarkistus 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi.

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi ja tarvittaessa 
lainsäädännöllisiksi aloitteiksi ja ehdottaa 
kyseistä tapausta varten soveltuvia 
tukitoimia.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa EJRK:n kykyä vakauttaa taloudellinen 
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tilanne heti kriisin alkuhetkistä lähtien. EJRK:n olisi voitava tarjota asianmukaisia 
tukivälineitä, joista ilmoitettaisiin suositusten tai varoitusten yhteydessä. Tällainen toimivalta 
parantaa EJRK:n tehokkuutta. EJRK:n varoituksilla ja suosituksilla on todennäköisesti 
huomattava vaikutus jäsenvaltioiden rahoitusmarkkinoihin ja talouksiin. 

Tarkistus 213
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi.

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi ja tarvittaessa 
lainsäädännöllisiksi aloitteiksi.

Or. en

Perustelu

Äskettäinen kriisi on osoittanut, että järjestelmäriskit voivat olla seurausta 
lainsäädännöllisistä toimista. Tämän vuoksi EJRK:n olisi voitava puuttua kaikkiin 
mahdollisiin lainsäädännöllisiin puutteisiin. Ecofin-neuvosto on jo esittänyt ehdotetun 
tarkistuksen pohjana olevaa suhdetta.

Tarkistus 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi.

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi ja tarvittaessa 
lainsäädännöllisiksi aloitteiksi.

Or. en
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Perustelu

Äskettäinen kriisi on osoittanut, että järjestelmäriskit voivat olla seurausta 
lainsäädännöllisistä toimista. Tämän vuoksi EJRK:n olisi voitava puuttua kaikkiin 
mahdollisiin lainsäädännöllisiin puutteisiin.

Tarkistus 215
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi.

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy 
huomattavia riskejä, EJRK antaa 
varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia 
korjaaviksi toimiksi. Varoitukset ja 
suositukset on julkaistava tarvittaessa.

Or. en

Tarkistus 216
Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EJRK:n antamien suositusten ja 
ilmoitusten saajia voivat olla unionissa 
sijaitsevat finanssilaitokset, EKP ja 
kansalliset keskuspankit.

Or. en

Perustelu

Kansallisia keskuspankkeja tai Euroopan keskuspankkia ei pidä sulkea EJRK:n laatimien ei-
sitovien suositusten ja ilmoitusten mahdollisten vastaanottajien ulkopuolelle.
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Tarkistus 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava neuvostolle, ja kun ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne 
on myös toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille. 

3. Kaikki varoitukset ja suositukset on 
myös toimitettava neuvostolle ja Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtajalle sekä 
Euroopan valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 218
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava neuvostolle, ja kun ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
myös toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava 2 kohdan mukaisesti 
varoitusten ja suositusten saajille ja
neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle 
tai useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ne on myös 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston välityksellä 
ilmoittamisen sijaan suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely. 
Ecofin-neuvosto on jo esittänyt ehdotetun tarkistuksen pohjana olevaa suhdetta.
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Tarkistus 219
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava neuvostolle, ja kun ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
myös toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava 2 kohdan mukaisesti 
varoitusten ja suositusten saajille ja
neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle 
tai useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ne on myös 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston välityksellä 
ilmoittamisen sijaan suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely.

Tarkistus 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava neuvostolle, ja kun ne on 
osoitettu yhdelle tai useammalle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on 
myös toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös 
toimitettava 2 kohdan mukaisesti 
varoitusten ja suositusten saajille ja
neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle 
tai useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ne on myös 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Suositusten perustumista pääasiassa teknisiin arviointeihin voisi olla vaikea varmistaa, jos 
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suositukset toimitettaisiin neuvoston välityksellä. Tämän vuoksi neuvoston välityksellä 
ilmoittamisen sijaan suositusten saajille on taattava asianmukainen suora ilmoitusmenettely.

Tarkistus 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toiminta kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
asetusten (EU) N:o .../2010[EPV], N:o 
.../... [EAMV], N:o …/… [EVTEV] 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 
10 artiklan mukaisesti antaa omasta 
aloitteestaan tai Euroopan 
valvontaviranomaisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission 
pyynnöstä varoituksen, jossa se ilmoittaa 
kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.
3. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitetun 
varoituksen omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen, 
neuvoston, Euroopan parlamentin tai 
komission pyynnöstä.

Or. en
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Tarkistus 222
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toiminta kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä varoituksen, jossa se 
ilmoittaa kriisitilanteesta. Näitä 
varoituksia ei pidä julkaista sellaisen 
perinpohjaisen rahoitusmarkkinoita 
koskevan analyysin takaamiseksi, jonka 
laatimisessa EJRK:n ei tarvitse ottaa 
huomioon mahdollisia reaktioita 
pääomamarkkinoilla.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, kansallisille 
valvontaviranomaisille ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 223
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
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Toiminta kriisitilanteissa
1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston, 
kansallisen valvontaviranomaisen tai 
komission pyynnöstä varoituksen, jossa se 
ilmoittaa kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, Euroopan 
valvontaviranomaiselle ja kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla olisi oltava myös mahdollisuus soittaa EJRK:aan 
ilmoittaakseen mahdollisesta vakavasta markkinahäiriöstä. Lisäksi niille olisi ilmoitettava 
suoraan kaikista kriisitilanteeseen liittyvistä varoituksista.

Tarkistus 224
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toiminta kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
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viranomaisen, neuvoston, Euroopan 
parlamentin tai komission pyynnöstä 
varoituksen, jossa se ilmoittaa 
kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on antaa EJRK:lle valtuus julistaa kriisitilanne. Tällaisen 
julistuksen olisi annettava asiaankuuluvalle Euroopan valvontaviranomaisille mahdollisuus 
tehdä suoraan jäsenvaltioiden kansallisiin viranomaisiin sovellettavia päätöksiä. EU:n 
finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää koordinoituja toimia 
mahdollisten kriisitilanteiden ratkaisemiseksi, sillä yhdessä jäsenvaltiossa syntyvä kriisi voi 
levitä nopeasti sen rajojen ulkopuolelle.

Tarkistus 225
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toiminta kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
valvontaviranomaisen, neuvoston, 
Euroopan parlamentin tai komission 
pyynnöstä varoituksen, jossa se ilmoittaa 
kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 



AM\808496FI.doc 77/88 PE439.845v01-00

FI

komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tavoitteena on antaa EJRK:lle valtuus julistaa kriisitilanne. Tällaisen 
julistuksen olisi annettava asiaankuuluvalle Euroopan valvontaviranomaisille mahdollisuus 
tehdä suoraan jäsenvaltioiden kansallisiin viranomaisiin sovellettavia päätöksiä.

Tarkistus 226
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Toiminta kriisitilanteissa

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka 
saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan 
unionin rahoitusmarkkinoiden tai 
rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain 
tai kokonaisuudessaan, EJRK voi 
3 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai 
Euroopan valvontaviranomaisen 
pyynnöstä varoituksen, jossa se ilmoittaa 
kriisitilanteesta.
2. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu
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Tarkistus 227
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai 
useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan komissiolle,
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, 
yhdelle tai useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Sen perusteella, että äskettäinen kriisi on osoittanut, että järjestelmäriskit voivat olla 
seurausta lainsäädännöllisistä toimista, EJRK:n olisi voitava pyytää komissiota korjaamaan 
kaikki mahdolliset lainsäädännöllisistä puutteista johtuvat häiriöt. Ecofin-neuvosto on jo 
esittänyt ehdotetun tarkistuksen pohjana olevaa suhdetta.

Tarkistus 228
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai 
useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan komissiolle,
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, 
yhdelle tai useammalle Euroopan
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
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toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Sen perusteella, että äskettäinen kriisi on osoittanut, että järjestelmäriskit voivat olla 
seurausta lainsäädännöllisistä toimista, EJRK:n olisi voitava pyytää komissiota korjaamaan 
kaikki mahdolliset lainsäädännöllisistä puutteista johtuvat häiriöt.

Tarkistus 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai 
useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai 
useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu suositus annetaan komissiolle,
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, 
yhdelle tai useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai 
useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, suositusten saajien 
on ilmoitettava suosituksen perusteella 
toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai 
selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet 
toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan 
neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Sen perusteella, että äskettäinen kriisi on osoittanut, että järjestelmäriskit voivat olla 
seurausta lainsäädännöllisistä toimista, EJRK:n olisi voitava pyytää komissiota korjaamaan 
kaikki mahdolliset lainsäädännöllisistä puutteista johtuvat häiriöt.
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Tarkistus 230
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu – tai jos se ei ole 
tyytyväinen saajien tapaan noudattaa 
suosituksia – ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet toimittamaan riittäviä 
perusteita siitä, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa 
asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Tarkistus 231
Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu – tai jos se ei ole 
tyytyväinen saajien tapaan noudattaa 
suosituksia – ja että suosituksen saajat 
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toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

eivät ole pystyneet toimittamaan riittäviä 
perusteita siitä, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa 
asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Koska EJRK:n suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin on valvottava asianmukaisella tavalla niiden täytäntöönpanoa. Kokemus on 
osoittanut, että kansalliset viranomaiset eivät ole antaneet tarpeeksi painoarvoa EKP:n 
ajoittaisille varoituksille.  

Tarkistus 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu – tai jos se ei ole 
tyytyväinen saajien tapaan noudattaa 
suosituksia – ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet toimittamaan riittäviä 
perusteita siitä, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa 
asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Perustelu

Koska EJRK:n suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, neuvoston ja Euroopan 
parlamentin on valvottava asianmukaisella tavalla niiden täytäntöönpanoa. Tämän vuoksi 
EJRK:lle olisi annettava mahdollisuus vedota neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin myös 
silloin, kun se ei ole tyytyväinen siihen, kuinka suositusten saajat ovat noudattaneet 
suosituksia. 
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Tarkistus 223
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta neuvostolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei 
ole noudatettu ja että suosituksen saajat 
eivät ole pystyneet selittämään 
asianmukaisesti, miksi ne eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on 
ilmoitettava asiasta Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
tarvittaessa asianomaisille Euroopan 
valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
tapauskohtaisesti varoitusten tai suositusten 
julkaisemisesta. Poiketen siitä, mitä 
10 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
varoituksen tai suosituksen julkaiseminen 
edellyttää kahden kolmasosan 
määräenemmistöä.

1. EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
tapauskohtaisesti varoitusten tai suositusten 
julkaisemisesta. Varoitukset ja suositukset 
olisi säilytettävä luottamuksellisina vain, 
jos on olemassa ilmeinen vaara, että ne 
voisivat aiheuttaa markkinoiden vakautta 
vakavasti vahingoittavia reaktioita. 
Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 2 kohdassa 
säädetään, varoituksen tai suosituksen 
suojaaminen edellyttää kahden kolmasosan 
määräenemmistöä.

Or. en
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Tarkistus 235
Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varoitusten ja suositusten saajille on 
taattava oikeus julkaista kantansa ja 
perustelunsa sekä vastineensa EJRK:n 
julkaisemaan varoitukseen tai 
suositukseen.

Or. en

Perustelu

Varoitusten ja suositusten saajilla olisi oltava oikeus julkaista vastineensa EJRK:n antamaan 
suositukseen.

Tarkistus 236
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
olla julkaisematta varoitusta tai 
suositusta, varoituksen tai suosituksen 
saajien ja tarvittaessa neuvoston ja 
Euroopan valvontaviranomaisten on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
niiden luottamuksellisuuden 
suojelemiseksi. Neuvoston puheenjohtaja 
voi päättää olla toimittamatta varoitusta 
tai suositusta neuvoston muille jäsenille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 237
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, 
varoituksen tai suosituksen saajien ja 
tarvittaessa neuvoston ja Euroopan 
valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi. 
Neuvoston puheenjohtaja voi päättää olla 
toimittamatta varoitusta tai suositusta 
neuvoston muille jäsenille.

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, 
varoituksen tai suosituksen saajien ja 
tarvittaessa Euroopan parlamentin,
neuvoston ja Euroopan 
valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi. 
Neuvoston puheenjohtaja voi päättää olla 
toimittamatta varoitusta tai suositusta 
neuvoston muille jäsenille. 
Valvontaviranomaisen puheenjohtaja ja 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan puheenjohtaja voivat päättää 
olla toimittamatta varoitusta tai suositusta 
muille organisaationsa jäsenille.

Or. en

Tarkistus 238
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, 
varoituksen tai suosituksen saajien ja 
tarvittaessa neuvoston ja Euroopan 
valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi. 
Neuvoston puheenjohtaja voi päättää olla 
toimittamatta varoitusta tai suositusta 
neuvoston muille jäsenille.

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää 
olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, 
varoituksen tai suosituksen saajien ja 
tarvittaessa Euroopan parlamentin,
neuvoston ja Euroopan 
valvontaviranomaisten sekä kansallisten 
valvontaviranomaisten on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden 
luottamuksellisuuden suojelemiseksi. 
Neuvoston puheenjohtaja voi päättää olla 
toimittamatta varoitusta tai suositusta 
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neuvoston muille jäsenille.

Or. en

Perustelu

Myös toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on säilytettävä luottamuksellisina EJRK:n 
antamat suositukset tai varoitukset. 

Tarkistus 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun EJRK:n hallintoneuvosto 
päättää olla julkaisematta varoitusta tai 
suositusta, kyseinen varoitus tai suositus 
on säilytettävä luottamuksellisena kahden 
vuoden ajan kyseisen päätöksen 
tekemisestä. Kahden vuoden kuluttua 
EJRK:n hallintoneuvoston on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
varmistaakseen, että aiemmin 
luottamukselliseksi luokiteltu varoitus tai 
suositus on julkisesti saatavilla. EJRK:n 
hallintoneuvosto voi päättää varoituksen 
tai suosituksen luottamukselliseksi 
luokittelemisen jatkamisesta kolmella 
vuodella. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 
2 kohdassa on säädetty, varoituksen tai 
suosituksen luottamukselliseksi 
luokittelemisen jatkamisesta on päätettävä 
yksimielisesti.

Or. en
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Tarkistus 240
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikki tiedot, joiden perusteella 
EJRK:n hallintoneuvosto arvioi tilanteen 
ennen varoituksen tai suosituksen 
antamista, on julkaistava asianmukaiseksi 
katsotussa nimettömässä muodossa 
analyysien suorittamista varten. 
Luottamuksellisiksi luokiteltujen 
varoitusten osalta tiedot julkaistaan vasta 
jälkikäteen.

Or. en

Tarkistus 241
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään 
kerran vuodessa.

1. Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja 
Euroopan parlamentin kanssa käytävään 
rahapoliittiseen vuoropuheluun liittyvästä 
asiayhteydestä poiketen EJRK:n on 
raportoitava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vähintään kaksi kertaa 
vuodessa puolivuosittaisen kertomuksen 
julkaisemisen yhteydessä tai 
useamminkin, jos finanssialan häiriöt 
leviävät laajalle.

Or. en
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Tarkistus 242
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään 
kerran vuodessa.

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vähintään 
neljä kertaa vuodessa.

Or. en

Tarkistus 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
19 artiklan – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä neuvoston tai komission 
pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava 
erityiskysymyksiä Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin olisi voitava pyytää neuvoston ja komission tavoin EJRK:aa tutkimaan 
erityisiä kysymyksiä. EJRK:n olisi pyydettävä neuvoja kaikilta sidosryhmiltä eikä pelkästään 
yksityissektorin sidosryhmiltä. Neuvoja ei olisi pyydettävä vain EJRK:n merkittäviksi 
katsomista asioista, vaan kaikista niistä asioista, jotka ovat sidosryhmien mielestä 
merkittäviä.

Tarkistus 244
Derk Jan Eppink

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta Neuvosto tarkastelee tätä asetusta 
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komission kertomuksen perusteella kolmen
vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja 
määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, 
onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota 
tarkistettava.

komission kertomuksen perusteella kahden
vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja 
määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, 
onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota 
tarkistettava.

Or. en

Perustelu

EJRK:n moitteettoman toiminnan varmistamiseksi nopeasti muuttuvassa ympäristössä 
tarkastuslausekkeessa säädetyn ajan olisi oltava lyhyt, jotta sääntelijät voivat muuttaa 
asetusta markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaisesti.


