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Tarkistus 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, 
että perustettaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, joka 
käsittäisi kolme uutta Euroopan 
valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi 
pyrittävä parantamaan kansallisen 
valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, 
vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien 
valvontaa ja laatimaan eurooppalainen 
ohjekirja, jota sovellettaisiin 
sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi, että 
Euroopan valvontaviranomaisilla olisi 
myös oltava valtuudet valvoa 
luottoluokituslaitoksia, ja kehotti 
komissiota laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia 
vahvana tekijänä kriisitilanteissa.

(4) Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, 
että perustettaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, joka 
käsittäisi kolme uutta Euroopan 
valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi 
pyrittävä parantamaan kansallisen 
valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, 
vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien 
valvontaa, laatimaan eurooppalainen 
ohjekirja, jota sovellettaisiin 
sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin, 
ja varmistamaan niiden kriteerien ja 
menetelmien yhdenmukaistaminen, joita 
kansalliset viranomaiset soveltavat 
arvioidessaan luottolaitosten riskiä. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi, että 
Euroopan valvontaviranomaisilla olisi 
myös oltava valtuudet valvoa 
luottoluokituslaitoksia, ja kehotti 
komissiota laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia 
vahvana tekijänä kriisitilanteissa.

Or. en

Perustelu

Säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseen EU:ssa kuuluu myös teknisten 
standardien hyväksyminen niillä lainsäädäntöaloilla, joilla tarvitaan yhteisön säädösten 
yhdenmukaiset täytäntöönpanoehdot ilman poliittisia päätöksiä. 
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Tarkistus 371
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, 
että perustettaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, joka 
käsittäisi kolme uutta Euroopan 
valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi 
pyrittävä parantamaan kansallisen 
valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, 
vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien 
valvontaa ja laatimaan eurooppalainen 
ohjekirja, jota sovellettaisiin 
sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi, että 
Euroopan valvontaviranomaisilla olisi 
myös oltava valtuudet valvoa 
luottoluokituslaitoksia, ja kehotti 
komissiota laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia 
vahvana tekijänä kriisitilanteissa. 

(4) Eurooppa-neuvosto suositti 19 päivänä 
kesäkuuta 2009 antamissaan päätelmissä, 
että perustettaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, joka 
käsittäisi kolme uutta Euroopan 
valvontaviranomaista. Järjestelmällä olisi 
pyrittävä parantamaan kansallisen 
valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, 
vahvistamaan rajatylittävien ryhmittymien
valvontaa, laatimaan eurooppalainen 
ohjekirja, jota sovellettaisiin 
sisämarkkinoilla kaikkiin finanssilaitoksiin, 
ja varmistamaan niiden kriteerien ja 
menetelmien yhdenmukaistaminen, joita 
kansalliset viranomaiset soveltavat 
arvioidessaan luottolaitosten riskiä. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi, että 
Euroopan valvontaviranomaisilla olisi 
myös oltava valtuudet valvoa 
luottoluokituslaitoksia, ja kehotti 
komissiota laatimaan konkreettisia 
ehdotuksia siitä, miten Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä voisi toimia 
vahvana tekijänä kriisitilanteissa.

Or. en

Perustelu

Olisi ehdotettava teknisiä standardeja, joilla varmistetaan valvojien 
uudelleenarviointiprosessin yhdenmukainen soveltaminen ja yhteinen riskinarviointi 
yhdenmukaistamalla sopivasti kriteerit ja menetelmät, joita kansalliset valvojat soveltavat 
arvioidessaan luottolaitosten riskiä. 
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Tarkistus 372
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, 
joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 
tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian.

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla unionin 
lainsäädännössä asetuksen .../... [EPV], 
asetuksen .../... [EAMV] ja asetuksen .../... 
[EVTEV] mukaisesti yksilöidyillä aloilla, 
joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 
tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian.

Or. en
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Tarkistus 373
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, 
joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 
tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian. 

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla asetuksen 
.../... [EPV], asetuksen .../... [EAMV] ja 
asetuksen .../... [EVTEV] 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa unionin 
lainsäädännössä yksilöidyillä aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 
tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian.

Or. en
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Tarkistus 374
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
olevassa säännöksessä, joka mahdollistaa 
riitojen ratkaisun, ei periaatteessa 
edellytetä asiaa koskevan lainsäädännön 
muuttamista kyseisen mahdollisuuden 
vuoksi. Niillä aloilla, joita koskevassa 
lainsäädännössä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman
valvontaviranomaisen tekemille yhteisille 
päätöksille, tarvitaan kuitenkin muutoksia, 
jotta varmistetaan selkeys ja 
mahdollisimman häiriötön menettely, jolla 
yhteiseen päätökseen pyritään, mutta myös 
se, että Euroopan valvontaviranomaiset 
voivat tarvittaessa ratkaista 
erimielisyyksiä.

(12) Asetuksen .../... [EPV], asetuksen 
.../... [EAMV] ja asetuksen .../... [EVTEV] 
11 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että 
tapaukset, joissa voidaan soveltaa 
menettelyä toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi, yksilöidään 
alakohtaisessa lainsäädännössä. Lisäksi
niillä aloilla, joita koskevassa 
lainsäädännössä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman 
valvontaviranomaisen tekemille yhteisille 
päätöksille, tarvitaan muutoksia, jotta 
varmistetaan selkeys ja mahdollisimman 
häiriötön menettely, jolla yhteiseen 
päätökseen pyritään, mutta myös se, että 
Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
tarvittaessa ratkaista erimielisyyksiä.

Or. en

Tarkistus 375
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Erimielisyyksien ratkaisemista 
koskevalla sitovalla menettelyllä pyritään 
ratkaisemaan tilanteet, joissa 
valvontaviranomaiset eivät pysty 
ratkaisemaan unionin lainsäädännön 
noudattamista koskevaa menettely- tai 
asiakysymystä. Tällöin yhden 
asianomaisista kansallisista 
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valvontaviranomaisista olisi voitava ottaa 
kysymys esille toimivaltaisen Euroopan 
valvontaviranomaisen kanssa. Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi voitava 
käyttää sille asetuksissa suotuja 
valtuuksia, mutta sen ei pitäisi voida 
korvata kansallisten 
valvontaviranomaisten harkintavaltansa 
perusteella tekemiä päätöksiä. Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi ratkaistava 
kysymys pelkästään, kun se on tarpeen 
unionin lainsäädännön noudattamisen 
varmistamiseksi. EPV:n ei pitäisi 
etenkään direktiivin 2006/48/EY mukaisia 
pääoman korotuksia koskevien päätösten 
yhteydessä rajoittaa kansallisen 
valvontaviranomaisen pääomatasojen 
vahvistamista koskevia päätöksiä, jos 
mainituissa päätöksissä ei ylitetä unionin 
lainsäädännössä vahvistettua kansallisten 
valvontaviranomaisten harkintavaltaa. 

Or. en

Tarkistus 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 1998/26/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
tästä muille jäsenvaltioille sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
toimitettava viimeksi mainitulle kaikki 
olennaiset tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen.".

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
tästä Euroopan järjestelmäriskikomitealle,
muille jäsenvaltioille sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
toimitettava viimeksi mainitulle kaikki 
olennaiset tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen.”.

Or. en
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Tarkistus 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"c a) sellaisen yksityiskohtaisen, 
säännöllisesti päivitettävän ja vähintään 
vuosittain uudelleen arvioitavan 
kriisinratkaisumenetelmän kehittäminen, 
joka koostuu jäsennellystä varhaisen 
vaiheen interventiomekanismista, 
nopeista korjaavista toimista ja 
konkursseihin varautumista koskevasta 
suunnitelmasta."

Or. en

Tarkistus 378
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
-10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1 c) Lisätään 3 jaksoon artikla ennen 10 
artiklaa seuraavasti:

"-10 artikla
1. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea ja kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset harjoittavat 
finanssiryhmittymiin kohdistuvaa
lisävalvontaa ja Euroopan tason 
valvontaa.
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2. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea harjoittaa 
finanssiryhmittymien Euroopan tason 
valvontaa varmistaakseen, että Euroopan 
unionin lainsäädäntöä noudatetaan 
monialaisesti ja rajat ylittävästi.
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea toimii kansallisten 
viranomaisten lisävalvonnan 
suorittamista varten nimittämän 
koordinaattorin välityksellä, joka toimii 
myös Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean nimissä.
3. EU:n finanssiryhmittymien 
koordinaattorit toimivat Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
harjoittaman yleisen ja rajat ylittävän 
koordinoinnin alaisuudessa."

Or. en

Tarkistus 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 18 artiklaan 1 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"1 a. Jos toimivaltainen viranomainen 
päättää vastoin toisen toimenvaltaisen 
viranomaisen mielipidettä, että 
kolmannessa maassa harjoitetaan 
vastaavaa valvontaa, Euroopan 
valvontaviranomaisen sekakomitea voi 
peruuttaa päätöksen, jos asiasta 
vastaavan toimivaltaisen viranomaisen 
päätös on perustunut virheellisiin 
olettamuksiin tai jos kolmannessa maassa 
harjoitetun valvonnan taso on heikentynyt 
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päätöksen tekemisen jälkeen."

Or. en

Tarkistus 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) Lisätään 21 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"21 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa.

Or. en
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Tarkistus 381
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklan 1 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan uusi alakohta 
seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistaakseen kehittää 
teknisten standardien luonnoksia, joilla 
määritetään soveltamisehdot, jotka 
koskevat sisäpiirin tietojen eri elementtejä 
ja erityisesti tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
muuta kuin julkista luonnetta. 
Komissio voi hyväksyä neljännessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Teknisillä standardeilla voitaisiin yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi selkeyttää 
tämän määritelmän eri elementtejä.

Tarkistus 382
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
6 artikla – 10 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 a) Lisätään 6 artiklaan kohta 
seuraavasti:
10 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
seuraavia seikkoja koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:
– jäljempänä 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukainen vaatimus, että 
liikkeeseenlaskijan on julkaistava 
sisäpiiritiedot mahdollisimman pian;
– liikkeeseenlaskijan sisäpiiritietojen 
julkaisemisen viivästyttäminen 2 kohdan 
mukaisesti;
– edellä 3 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitettuun luetteloon 
sisällytettävän henkilön tyyppi ja luokitus;
– niiden liiketoimien tyyppi, joista on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti; sekä
täytäntöönpanotoimet, jotka komissio 
hyväksyy 10 kohdan kuudennen 
luetelmakohdan mukaisesti ja jotka 
koskevat suositusten oikeudenmukaista 
esittämistä ja eduista ilmoittamista taikka 
eturistiriidoista ilmoittamista. 
Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa 
tarkoitetut teknisten standardien 
luonnokset asetuksen …/… [EAMV] 7 
artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tekniset standardit (ensimmäinen ja toinen luetelmakohta) voivat vähentää hajaantumista ja 
helpottaa säännösten noudattamista erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Tekniset 
standardit saattavat helpottaa yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa ja vähentää 
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oikeudellista epävarmuutta. Niillä voidaan erityisesti selkeyttää ehtoja, joiden mukaisesti 
liikkeeseenlaskija voi perustellusti viivyttää tietojen julkaisemista.

Tarkistus 383
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
seuraavia seikkoja koskevien, komission 
hyväksymien täytäntöönpanotoimien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta 
takaisinosto-ohjelmille ja 
rahoitusvälineiden vakauttamiselle 
myönnettävien poikkeuksien osalta 22 
päivänä joulukuuta 2003 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 2273/20031

5 artiklassa tarkoitetut hintarajoitukset ja 
päivittäisten ostojen rajoituksia koskevat 
laskelmat;
– asetuksen (EY) N:o 2273/2003 9 
artiklassa tarkoitettu rahoitusvälineen
vakauttamiseen liittyvien tietojen 
julkistaminen ja ilmoittaminen; sekä
– asetuksen (EY) N:o 2273/2003 11 
artiklassa tarkoitettu rahoitusvälineen 
lisävakauttaminen;
Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa 
tarkoitetut teknisten standardien 
luonnokset asetuksen …/… [EAMV] 7 
artiklassa vahvistetun menettelyn 
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mukaisesti."
1 EUVL L 336, 23.12 2003, s. 33.

Or. en

Perustelu

Teknisillä standardeilla voidaan helpottaa yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa, 
vähentää oikeudellista epävarmuutta ja luoda joustavuutta markkinainnovaatioihin 
reagoimiseksi.

Tarkistus 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Lisätään 12 artiklan 2 kohtaan 
alakohdat seuraavasti:
h a) kieltää kyseinen rahoitusväline;
h b) rajoittaa sitoumusta rahoitusvarojen 
tietyn määrän ostamiseen tai myymiseen;
h c) edellyttää kohde-etuuksien 
hallussapitoa kaupankäynnin 
ennakkoehtona; sekä
h d) vahvistaa laatua koskevia rajoituksia.

Or. en

Tarkistus 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
14 artikla – 4 kohta



PE439.899v01-00 16/93 AM\809041FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Korvataan 14 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 
toimivaltaisen viranomaisen on 
julkistettava jokainen toimenpide tai 
seuraamus, joka määrätään tämän 
direktiivin nojalla annettujen 
säännösten rikkomisesta, jollei 
julkistaminen vaaranna vakavasti 
rahoitusmarkkinoita tai aiheuta 
kohtuutonta vahinkoa osapuolille. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava samalla kaikista toimista tai 
seuraamuksista Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
sisällyttää nämä tiedot rekisteröityjä 
markkinoilla toimijoita koskeviin 
eurooppalaisiin tietokantoihin. 

Or. en

Tarkistus 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 16 artiklan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella .../... perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
omasta aloitteestaan pyytää tietoja 1 
kohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten."

Or. en
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Tarkistus 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f) Lisätään 17 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"17 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa.

Or. en
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Tarkistus 388
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c) Lisätään 15 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"6 a. Tämän artiklan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää teknisten standardien luonnokset 
teknisten säännösten laskentaa varten. 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset ja 
selonteot komissiolle viimeistään 1 
päivänä kesäkuuta 2011.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EVTEV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan direktiivin 15 artiklan 6 kohdan 
nojalla on jo sovittu, että tavoitteena on yhdenmukaistamisen jatkaminen kuluttajansuojan 
parantamiseksi erityisesti teknisten säännösten laskentaa koskevissa tapauksissa. Koska 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevassa direktiivissä yhdenmukaistetaan 
kansallisia määräyksiä vain hyvin vähän, sitovat tekniset standardit ovat erittäin tärkeitä. 

Tarkistus 389
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 10 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 d) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"(10 a) Tämän artiklan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää teknisten standardien luonnokset 
lupia, tiedoksi saattamista, teknisen 
vastuuvelan laskentaa, tiedottamista ja 
tietojen levittämistä koskeville 
menettelyille. 
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/…
[EVTEV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. de

Perustelu

Eläkerahastoja koskevan direktiivin 15 artiklan 6 kohdassa pyritään suojaamaan kuluttajia 
sääntelyn katvealueiden rajat ylittävän hyväksikäytön seurauksilta, ja siinä asetetaan 
tavoitteeksi teknisen vastuuvelan laskentamenetelmien yhdenmukaistaminen entisestään. 
Koska eläkerahastoja koskevassa direktiivissä on toistaiseksi vain minimaalisia 
yhdenmukaistamissäännöksiä, yhteiset tekniset standardit ovat nyt erityisen tärkeitä.

Tarkistus 390
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta sellaisiin

11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta 
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ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja 
työlainsäädäntöön. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Koska ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevassa direktiivissä ei määritellä, 
mitä sosiaali- ja työlainsäädännöllä tarkoitetaan, kukin jäsenvaltio on laatinut oman 
määritelmänsä tämän direktiivin suhteen. Eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet sosiaali- ja 
työlainsäädännössään käyttöön ammatillisia eläkkeitä koskevia varomääräyksiä, toiset taas 
eivät. Tämän vuoksi komission teksti johtaisi siihen, että Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen ei voisi huolehtia säännösten luonteesta koko EU:n laajuisesti. 
Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi laadittava ammatillisia eläkkeitä koskevat 
teknisten standardien määräykset riippumatta niiden asemasta kussakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 391
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 11 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta sellaisiin 
ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 

11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
säännösten laskentaa koskevat teknisten 
standardien luonnokset ja laatii selonteot, 
joissa luetellaan kunkin jäsenvaltion osalta 
sellaisiin ammattieläkejärjestelmiin 
sovellettavat toiminnan vakautta koskevat 
muut säännökset, joita ei koske 1 kohdassa 
oleva viittaus kansalliseen sosiaali- ja 
työlainsäädäntöön. Euroopan vakuutus- ja 
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tammikuuta 2014. työeläkeviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset ja 
selonteot komissiolle viimeistään 1 
päivänä kesäkuuta 2011.

Or. en

Perustelu

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

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

Tarkistus 392
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 11 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta sellaisiin
ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja 
työlainsäädäntöön. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

(11) Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan vakuutus- ja 
työviranomainen laatii teknisen 
vastuuvelan laskentamenetelmiä 
koskevien teknisten standardien 
luonnokset. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.
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Or. de

Perustelu

Eläkerahastoja koskevan direktiivin 15 artiklan 6 kohdassa pyritään suojaamaan kuluttajia 
sääntelyn katvealueiden rajat ylittävän hyväksikäytön seurauksilta, ja siinä asetetaan 
tavoitteeksi teknisen vastuuvelan laskentamenetelmien yhdenmukaistaminen entisestään. 
Koska eläkerahastoja koskevassa direktiivissä on toistaiseksi vain minimaalisia 
yhdenmukaistamissäännöksiä, yhteiset tekniset standardit ovat nyt erityisen tärkeitä.

Tarkistus 393
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on yhdessä Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen kanssa 
varmistettava sopivalla tavalla tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen soveltamalla yhteisiä 
teknisiä standardeja, jotka koskevat luvan 
myöntämistä, ilmoittamista, teknisten 
säännösten laskentaa, tiedottamista ja 
tietojen esittämistä, ja säännöllisen 
tietojen ja kokemusten vaihdon ja 
tiiviimmän yhteistyön avulla, jotta täten 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
luodaan tarvittavat edellytykset 
ongelmattomalle rajatylittävälle 
jäsenyydelle

Or. en

Perustelu

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan direktiivin 15 artiklan 6 kohdan 
nojalla on jo sovittu, että tavoitteena on yhdenmukaistamisen jatkaminen kuluttajansuojan 
parantamiseksi erityisesti teknisten säännösten laskentaa koskevissa tapauksissa. Koska 
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ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevassa direktiivissä yhdenmukaistetaan 
kansallisia määräyksiä vain hyvin vähän, sitovat tekniset standardit ovat erittäin tärkeitä. 

Tarkistus 394
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sopivalla tavalla tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen lupia, 
tiedoksi saattamista, teknisen vastuuvelan 
laskentaa, tiedottamista ja tietojen 
levittämistä koskevien menettelyjen 
teknisten standardien sekä säännöllisen 
tietojen ja kokemusten vaihdon avulla 
[...] ja tiiviimmän yhteistyön [...], jotta 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
luodaan tarvittavat edellytykset 
ongelmattomalle rajatylittävälle 
jäsenyydelle.

Or. de

Perustelu

Eläkerahastoja koskevan direktiivin 15 artiklan 6 kohdassa pyritään suojaamaan kuluttajia 
sääntelyn katvealueiden rajat ylittävän hyväksikäytön seurauksilta, ja siinä asetetaan 
tavoitteeksi teknisen vastuuvelan laskentamenetelmien yhdenmukaistaminen entisestään. 
Koska eläkerahastoja koskevassa direktiivissä on toistaiseksi vain minimaalisia 
yhdenmukaistamissäännöksiä, yhteiset tekniset standardit ovat nyt erityisen tärkeitä.
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Tarkistus 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti: 
"1. "Jäsenvaltioiden on yhdessä
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kanssa
varmistettava sopivalla tavalla tämän 
direktiivin yhdenmukainen 
soveltaminen säännöllisen tietojen ja 
kokemusten vaihdon avulla tämän alan 
parhaiden käytäntöjen ja tiiviimmän 
yhteistyön kehittämiseksi, jotta 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
luodaan tarvittavat edellytykset 
ongelmattomalle rajatylittävälle 
jäsenyydelle ja annuiteettivaateiden 
siirrettävyydelle."

Or. en

Tarkistus 396
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
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laatia teknisten standardien luonnoksia 
määrittääkseen ehdot esitteen 
julkaisemista koskevasta velvoitteesta 
poikkeamiselle edellyttäen, että saatavilla 
on asiakirja, jonka tietojen toimivaltainen 
viranomainen katsoo vastaavan esitteessä 
tavanomaisesti olevia tietoja. 
Komissio voi hyväksyä tässä kohdassa 
tarkoitetut teknisten standardien 
luonnokset asetuksen …/… [EAMV] 7 
artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Teknisillä standardeilla voitaisiin varmistaa EU-lainsäädännön yhdenmukainen 
soveltaminen, jos poikkeuksen hyödyntämisen yhteydessä edellytetään asiakirjaa, jonka tiedot 
vastaavat esitteessä annettavia tietoja.

Tarkistus 397
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
määrittääkseen esitteen ja sen 
yhteenvedon sisällön ja muodon sekä: 
– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta 
esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden 
muodon, viittauksina esitettävien tietojen, 
julkistamisen ja mainonnan osalta 29 
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päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 
23 artiklassa tarkoitetuissa esitteissä ja 
ohjelmaesitteissä annettavien 
vähimmäistietojen mukauttamista 
koskevien soveltamissäännösten ehdot1;
– edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
yhteenvedon sisällön;
Komissio voi hyväksyä edellä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
teknisiä standardeja koskevat ehdotukset 
noudattaen asetuksen …/…. [EAMV] 
7 artiklassa vahvistettua menettelyä."
1 EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on erilaisia käytänteitä ja tämä edellyttäisi liikkeeseenlaskijan 
ja tarjoajan tai – liikkeeseenlaskun luonteesta riippuen – toisen heistä ottavan vastuun 
asiasta. Tämä luo epävarmuutta esitettä koskevien vastuukysymysten suhteen etenkin kun esite 
on yhdistetty. Tätä kysymystä varten tarvitaan lisäeritelmiä.

Tarkistus 398
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 e) Lisätään 6 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
määrittääkseen esitettä koskevaan 
vastuuseen liittyvät soveltamisedellytykset.
Komissio voi hyväksyä edellä 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
teknisiä standardeja koskevat ehdotukset 
noudattaen asetuksen …/…. [EAMV] 
7 artiklassa vahvistettua menettelyä."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 397.

Tarkistus 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 14 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Kun esite on hyväksytty, 
liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla ottamista hakevan 
osapuolen on toimitettava se 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
asetettava se yleisön saataville 
mahdollisimman nopeasti tai ainakin 
kohtuullisessa ajassa ennen kuin 
kyseisten arvopaperien tarjoaminen 
yleisölle aloitetaan tai ne otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi ja viimeistään 
tarjoamisen aloittamisen tai 
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen 
ajankohtana. Tarjottaessa ja haettaessa 
kaupankäynnin kohteeksi osakelajia, 
jota ei ole vielä otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, 
esitteen on lisäksi oltava saatavilla 
vähintään kuusi työpäivää ennen 
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tarjouksen päättymistä."

Or. en

Tarkistus 400
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
16 artila – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnokset 
niiden menettelyjen määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia. 

Or. en

Tarkistus 401
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
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yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014. 

yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
määrittelee, mitä 1 kohdassa tarkoitetut 
merkitykselliset uudet seikat, olennaiset 
asiavirheet tai epätarkkuudet ovat, ja 
laatii teknisten standardien luonnokset 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
velvollisuutta toimittaa esitteestä 
täydennys, jos esitteen sisältämiin tietoihin 
liittyy merkityksellisiä uusia seikkoja, 
olennaisia asiavirheitä tai epätarkkuuksia.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaiset viranomaiset tulkitsevat "merkityksellisen uuden seikan" käsitettä toisistaan 
poikkeavasti. Teknisillä standardeilla varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja vältetään 
sääntelyn mielivaltaisuutta.

Tarkistus 402
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/71/EY
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohta ei estä toimivaltaisia 
viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia 
tietoja tai toimittamasta luottamuksellisia 
tietoja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä 

3. Edellä 1 kohta ei estä toimivaltaisia 
viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia 
tietoja tai toimittamasta luottamuksellisia 
tietoja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle 
lukuun ottamatta yrityskohtaisia tietoja ja 
kolmansiin maihin kohdistuvia 
vaikutuksia koskevia rajoitteita, joista on 
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vaihdettuja tietoja koskee 
salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan 
tiedot vastaanottavien toimivaltaisten 
viranomaisten palveluksessa oleviin tai 
aiemmin olleisiin henkilöihin.".

säädetty Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
koskevassa asetuksessa ja Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa koskevassa 
asetuksessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä 
vaihdettuja tietoja koskee 
salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan 
tiedot vastaanottavien toimivaltaisten 
viranomaisten palveluksessa oleviin tai 
aiemmin olleisiin henkilöihin.".

Or. en

Tarkistus 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 i) Lisätään 24 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"24 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
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3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa. 

Or. en

Tarkistus 404
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Rahoitusmarkkinoiden kehityksen 
huomioon ottamiseksi ja tämän 
direktiivin johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
voi tarkentaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 1 
kohdan c, i ja k alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta, millä 
perusteella jokin toiminta on 
ryhmätasolla katsottava pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoiminnaksi ja 
milloin palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."
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Or. en

Tarkistus 405
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 4 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
"2 a. Jotta rahoitusmarkkinoiden kehitys 
voidaan ottaa huomioon ja jotta voidaan 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia 
määrittääkseen soveltamisedellytykset 
tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
määritelmien eri elementeille sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 
tietojen kirjaamista koskevien 
sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, 
liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden 
avoimuuden, rahoitusvälineiden 
kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä 
direktiivissä määriteltyjen käsitteiden 
osalta 10 päivänä elokuuta annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 1287/20061

2 artiklassa vahvistettujen määritelmien 
eri elementeille ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten 
toiminnan järjestämistä koskevien 
vaatimusten, toiminnan harjoittamisen 
edellytysten ja kyseisessä direktiivissä
määriteltyjen käsitteiden osalta 10 
päivänä elokuuta 2006 annetun 
komission direktiivin 2006/73/EY2 2 
artiklan eri elementeille. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
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luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2015."
1EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1.
2EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin yhdenmukaista soveltamista olisi helpotettava tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi EAMV:n laatimien teknisten standardien avulla.

Tarkistus 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava kaikki 
sijoituspalveluyritykset sisältävä rekisteri. 
Rekisterin on oltava yleisön saatavilla, ja 
sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista 
tai toimista, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella …/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
luettelon kaikista yhteisössä olevista 
sijoituspalveluyrityksistä. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa luettelon ja pitää sen ajan 
tasalla.".

3. Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä kaikki 
sijoituspalveluyritykset, jotka tarjoavat 
palveluja tai toteuttavat toimia 
toimivaltansa mukaisesti. Kyseisiä 
yrityksiä koskeva säännöllisesti ajan 
tasalla pidettävä luettelo toimitetaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella .../... perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan valvontaviranomainen 
perustaa kaikkia unionin 
sijoituspalveluyrityksiä koskevan 
rekisterin. Rekisterin on oltava yleisön 
saatavilla, ja sen on sisällettävä tiedot niistä 
palveluista tai toimista, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

Kun toimivaltainen viranomainen on 
perunut valtuutuksen 8 artiklan b–d 
alakohdan mukaisesti, perumisesta 
ilmoitetaan rekisterissä kahden vuoden 
ajan.
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Or. en

Tarkistus 407
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 7 
artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 10 artiklan 
1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan 
tässä artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 2–
4 kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
12 artiklassa.

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 5 
artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 
10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia, joissa

a) eritellään 5 artiklan 4 kohdan mukaista 
päätoimipaikkaa koskevat vaatimukset;
b) määritellään 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille 
annettavat tiedot;
c) määritellään toimitettavat tiedot ja 
kehitetään 9 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä ilmoittamista koskevat 
vakiolomakkeet, mallit ja menettelyt;
d) eritellään 9 artiklan 2–4 kohdan sekä 
10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan 
mukaiset vaatimukset; sekä
e) määritellään 12 artiklan mukaiset 
alkupääomaa koskevat vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 408
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 7 
artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 10 artiklan 
1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan tässä 
artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 2–4 
kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 12 
artiklassa.

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 7 
artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 10 artiklan 
1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
toimilupaa koskevan tiedottamisen, 
vakiolomakkeiden, mallien, perusteiden ja 
menettelyjen määrittelemiseksi, jotka 
vahvistetaan tässä artiklassa, 7 artiklassa, 9 
artiklan 2–4 kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 
kohdassa ja 12 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 409
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 7 
artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 10 artiklan 
1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan tässä 
artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 2–4 
kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 12 

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 
7 artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 
10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niitä 
toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan tässä 
artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 1–4 
kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 12 
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artiklassa. artiklassa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin yhdenmukaista soveltamista olisi helpotettava tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi EAMV:n laatimien teknisten standardien avulla.

Tarkistus 410
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
10a artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua 
luetteloa tiedoista, jotka tarvitaan arvion 
tekemiseen omistusosuuden hankinnasta, 
sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, joita 
sovelletaan 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn. 
Arvopaperiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua 
luetteloa tiedoista, jotka tarvitaan arvion 
tekemiseen omistusosuuden hankinnasta, 
4 kohdassa tarkoitettuja toimilupien 
epäämisperusteita sekä yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joita sovelletaan 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn. 
Arvopaperiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 411
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
13 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 13 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"10 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 6–8 kohtaa 
ja tämän direktiivin 18 artiklan 1 ja 
2 kohtaa sekä komission asetuksen (EY) 
N:o 1287/2006 7 ja 8 artiklaa ja 
komission direktiivin 2006/73/EY 16–20 
ja 51 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin yhdenmukaista soveltamista olisi helpotettava tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi EAMV:n laatimien teknisten standardien avulla.
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Tarkistus 412
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 c) Korvataan 19 artiklan 10 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale 
seuraavasti:
"10. Tarvittavan sijoittajansuojan ja 1–8 
kohdan johdonmukaisen harmonisoinnin
ja yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio varmistaa 64, 
64 a ja 64 b artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä, että 
sijoituspalveluyritykset noudattavat 1–8 
kohtaan sisältyviä periaatteita 
tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai 
oheispalveluja. Näissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon:"

Or. en

Tarkistus 413
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d) Lisätään 19 artiklan 10 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"10 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
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soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 4 ja 
7 kohtaa sekä komission direktiivin 
2006/73/EY 35 ja 39 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin yhdenmukaista soveltamista olisi helpotettava tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi EAMV:n laatimien teknisten standardien avulla.

Tarkistus 414
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
21 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e) Lisätään 21 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"6 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–5 kohtaa 
sekä komission direktiivin 2006/73/EY 
44–46 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
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luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 414.

Tarkistus 415
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f) Lisätään 22 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 2 kohtaa 
sekä komission direktiivin 2006/1287/EY 
31 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."
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Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 414.

Tarkistus 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 g) Korvataan 23 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
Jäsenvaltioiden, jotka päättävät sallia, 
että sijoituspalveluyritykset saavat 
nimetä sidonnaisasiamiehiä, on 
lähetettävä järjestelmällisesti 
ajantasaistettava luettelo kaikista 
sidonnaisasiamiehistä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan arvopaperiviranomaisen laatii 
kaikkialla unionissa toimivista 
sidonnaisasiamiehistä julkisen rekisterin, 
joka on pidettävä ajan tasalla ja 
julkistettava Internetissä, jossa se on 
oltava saatavilla maksutta."

Or. en

Tarkistus 417
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
23 artikla – 3 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3 h) Korvataan 23 artiklan 3 kohdan 
viides alakohta seuraavasti:
"Rekisteri on päivitettävä säännöllisesti. 
Se on julkaistava Internetissä ja sen on 
oltava julkisesti saatavilla.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
luettelon kaikista nimitetyistä 
sidonnaisasiamiehistä kaikkialla 
unionissa. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa luettelon verkkosivuillaan ja 
pitää sen ajan tasalla."

Or. en

Tarkistus 418
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 i kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
27 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 i) Lisätään 27 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"7 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–6 kohtaa 
sekä komission direktiivin 2006/1287/EY 
21–26 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
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1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin yhdenmukaista soveltamista olisi helpotettava tasapuolisten 
toimintaedellytysten edistämiseksi EAMV:n laatimien teknisten standardien avulla.

Tarkistus 419
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 j kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 j) Lisätään 28 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–2 kohtaa 
sekä komission asetuksen 2006/1287/EY 
27–30 artiklaa sekä 32–34 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."
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Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 420
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 k kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 k) Lisätään 29 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–2 kohtaa 
sekä komission asetuksen 2006/1287/EY 
17–20, 29–30 sekä 32–34 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.
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Tarkistus 421
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 l kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 l) Lisätään 30 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–2 kohtaa 
sekä komission asetuksen 2006/1287/EY 
27–30 sekä 32–34 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 422
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
39 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään 39 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat d alakohtaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 423
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
42 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) Lisätään 42 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"7 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohtaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 424
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
44 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c) Lisätään 44 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1–2 kohtaa 
sekä komission asetuksen 2006/1287/EY 
17–20, 29–30 sekä 32–34 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
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1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 425
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d) Lisätään 45 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat tämän artiklan 1 ja 
2 kohtaa sekä komission asetuksen 
2006/1287/EY 27–30 sekä 32–34 artiklaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2015.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."
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Or. en

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 419.

Tarkistus 426
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Lisätään 51 artiklan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
hallinnollisista toimenpiteistä tai 
sanktioista, jotka on määritelty tämän 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 427
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 d) Korvataan 56 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Edellä 1 ja 2 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
määrittelee 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
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toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvoitteita koskevat standardit ja 
vahvistaa perusteet, joiden nojalla muun 
jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden 
toiminnan vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan 
merkittävää kyseisen vastaanottavan 
jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden 
toiminnan ja sijoittajien suojan 
kannalta."

Or. en

Tarkistus 428
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
56n artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaista toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvollisuutta ja 2 kohdan 
mukaisten yhteistyöjärjestelyjen sisältöä, 
mukaan luettuna vakiolomakkeiden tai 
mallien laatiminen.

6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaista toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvollisuuteen liittyviä 
käytännön asioita ja 2 kohdan mukaisten 
yhteistyöjärjestelyjen sisältöä, mukaan 
luettuna vakiolomakkeiden tai mallien 
laatiminen.

Or. en
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Tarkistus 429
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 10 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/39/EY
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuutta toimia yhteistyössä
tutkintojen, valvontatoimien tai paikalla 
tehtävien tarkastusten yhteydessä.

2. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden menettelyjen täsmentämiseksi, 
jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyötä tutkintojen, 
valvontatoimien tai paikalla tehtävien 
tarkastusten yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 c) Lisätään 64 a artiklan jälkeen 
artikla seuraavasti:

"64 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Tätä määräaikaa 
voidaan Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta pidentää kahdella 
kuukaudella.
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2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua neljän 
kuukauden määräaikaa asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja siten, että se 
ilmaisee vastustamatta jättämisen 
varhaisessa vaiheessa." 

Or. en

Tarkistus 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
4 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan a 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"a a) maakohtainen vuotuisten 
tilinpäätösten ilmoittaminen;"

Or. en

Tarkistus 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 n kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
25 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 n) Lisätään 25 artiklaan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti: 
"2 a. Toimivaltaiset viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
kaikki asiaa koskevat ja tarpeelliset tiedot 
tämän direktiivin mukaisten 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi omasta 
aloitteestaan tai Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä."

Or. en

Tarkistus 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 h) Lisätään 27 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"27 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
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voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua neljän 
kuukauden määräaikaa asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa ja siten, että se 
ilmaisee vastustamatta jättämisen 
varhaisessa vaiheessa." 

Or. en

Tarkistus 434
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 16 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toisilleen, Euroopan 
valvontaviranomaisille ja komissiolle 
tapauksista, joissa kolmas maa niiden 
näkemyksen mukaan täyttää 1 kohdan 
b alakohdassa asetetut edellytykset.
Euroopan valvontaviranomaisten on 
julkaistava luettelo näistä maista 
verkkosivustoillaan."

Or. en
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Tarkistus 435
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 41 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen 
päätöksen 8 artiklan säännökset ja 
edellyttäen, että tämän menettelyn 
mukaisesti hyväksytyt [...] toimet eivät 
muuta tämän direktiivin keskeisiä 
säännöksiä."

Or. en

Tarkistus 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 m kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 m) Lisätään 41 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"41 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa." 

Or. en

Tarkistus 437
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
17 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 17 artiklan 1 kohtaan uusi 
alakohta seuraavasti:
"e a) on rikkonut vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla Euroopan 
pankkiviranomaista ja toimivaltaisia 
viranomaisia koskevaa unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä."

Or. en
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Tarkistus 438
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen sähköinen 
ilmoitusmenettely, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa 
määritellään tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen käyttöedellytykset
sekä menettely, joilla kyseiset tiedot 
toimitetaan. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luodaan 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely ja 
määritetään tämän artiklan mukaisesti 
ilmoitettavat tiedot sekä menettely, jolla 
kyseisten tietojen turvallinen sähköinen 
toimittaminen tapahtuu. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 439
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
42 a artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos toimivaltainen viranomainen on 
kahden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

"Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kahden kuukauden 
määräajan kuluessa ensimmäisen 
alakohdan mukaisen pyynnön 
vastaanottamisesta saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
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ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kahden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös."

on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei korvaa 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tekemää päätöstä vakavaraisuudesta. 
Kahden kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kyseinen kahden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös."

Or. en

Tarkistus 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
42 a artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos toimivaltainen viranomainen on 
kahden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 

"Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kahden kuukauden 
määräajan kuluessa ensimmäisen 
alakohdan mukaisen pyynnön 
vastaanottamisesta saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
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tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kahden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös."

asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti. 
Kahden kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kyseinen kahden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös."

Or. en

Tarkistus 441
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot ja Euroopan 
pankkiviranomainen voivat tehdä 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä näiden maiden 47
artiklassa ja 48 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja elinten 
kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä 
yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen 
tietojen salassapito taataan vähintään 
44 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla."

Jäsenvaltiot ja Euroopan 
pankkiviranomainen voivat tehdä 
asetuksen …/… [EPA] 18 artiklan 
mukaisesti kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä näiden 
maiden 47 artiklassa ja 48 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja 
elinten kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä 
yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen 
tietojen salassapito taataan vähintään 
44 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 442
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

11 a) Korvataan 46 artiklan toinen kohta 
seuraavasti:
Ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
vaihdettuja tietoja luovutetaan ainoastaan 
tiedot antaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten nimenomaisella 
suostumuksella ja ainoastaan niihin
tarkoituksiin, joita varten viranomaiset 
ovat antaneet suostumuksensa."

Or. en

Tarkistus 443
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
63 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan yhdenmukainen soveltaminen 
ja valvontakäytäntöjen lähentäminen, 
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
instrumentteja. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

6. Euroopan pankkivalvontaviranomainen 
laatii ohjeet tämän artiklan 1 kohdassa ja 
57 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja 
instrumentteja koskevien 
valvontakäytäntöjen lähentämiseksi, ja 
seuraa niiden soveltamista. Komissio 
tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2014 
mennessä tämän artiklan soveltamista ja 
antaa asiasta kertomuksen mahdollisine 
ehdotuksineen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle omien varojen laadun 
varmistamiseksi.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
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alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

alakohdassa tarkoitetut suuntaviivojen 
luonnokset asetuksen …/… [EPV] 
8 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Lisäksi Euroopan pankkiviranomainen 
antaa 57 artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja instrumentteja 
koskevat ohjeet.
Euroopan pankkiviranomainen valvoo 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
teknisten standardien soveltamista.”.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukainen hybridipääoman osien määrittämisen soveltamista koskeva 
lähentäminen on huolestuttava. Teknisessä standardissa olisi otettava huomioon jokaisen 
jäsenvaltion yhtiölainsäädäntöä, maksukyvyttömyyttä ja veroja koskevat erityissäädökset, jos 
on tarkoitus luoda järkevät ja pätevät standardit. Tämä tuskin on mahdollista, jollei laadita 
erittäin ylimalkaisesti muotoiltua asetusta. Tässäkin tapauksessa tällaisen asetuksen sisältöön 
olisi hankala sisällyttää kovin paljon enempää kuin vakavaraisuusdirektiiviin, joten se ei toisi 
lisäarvoa.

Tarkistus 444
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 14 kohta 
Direktiivi 2006/48/EY
74 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Toimivaltaisten viranomaisten on 
kyseisten luottolaitosten laskelmien 
toimittamisessa sovellettava 31 päivästä 
joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin 
yhtenäistä muotoa, jaksoja, kieltä ja 
määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa 
tämän direktiivin yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, kielten ja 

"Toimivaltaisten viranomaisten on 
kyseisten luottolaitosten laskelmien 
toimittamisessa sovellettava 31 päivästä 
joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin 
yhtenäistä muotoa, jaksoja, atk-kieltä ja 
määräpäiviä. Raportointi on voitava tehdä 
kaikilla Euroopan unionin virallisilla 
kielillä. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
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määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, atk-kielen ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 445
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 15 kohta 
Direktiivi 2006/48/EY
81 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuulleen
teknisten standardien luonnokset, joissa 
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen ehdottaa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen
teknisten standardien luonnoksia, joissa 
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. de
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Tarkistus 446
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 17 kohta 
Direktiivi 2006/48/EY
97 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuulleen
teknisten standardien luonnokset, joissa 
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen ehdottaa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen
teknisten standardien luonnoksia, joissa 
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. de

Tarkistus 447
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 20 kohta 
Direktiivi 2006/48/EY
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, kieltä ja määräpäiviä. Jotta 
voidaan varmistaa tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, kielen ja

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, atk-kieltä ja määräpäiviä.
Raportointi on voitava tehdä kaikilla 
Euroopan unionin virallisilla kielillä.
Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
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määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, atk-kielen ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Or. de

Tarkistus 448
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
124 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn 
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014. Komissio voi 
hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut teknisten standardien 
luonnokset asetuksen …/… [EPV] 7 
artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.". 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
124 artikal – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn 
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn ja -menetelmän
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Termi "menettely" ei kata kaikkia 124 artiklan 1 kohdassa mainittuja osatekijöitä, joita ovat 
"järjestelyt, strategiat, prosessit ja mekanismit". Teknisten standardien rajoittaminen 
yksinomaan "menettelyyn" antaa yhä mahdollisuuden harkintaan, mikä on vahingoksi toiseen 
pilariin kuuluvien teknisten määräysten yhdenmukaistamiselle, johon yhtenäisellä ohjekirjalla 
pyritään.

Tarkistus 450
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
124 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn 

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn ja -menetelmän
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määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään
1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Termi "menettely" ei kata kaikkia 124 artiklan 1 kohdassa mainittuja osatekijöitä, joita ovat 
"järjestelyt, strategiat, prosessit ja mekanismit". Teknisten standardien rajoittaminen 
yksinomaan "menettelyyn" antaa yhä mahdollisuuden harkintaan, mikä on vahingoksi toiseen 
pilariin kuuluvien teknisten määräysten yhdenmukaistamiselle, johon yhtenäisellä ohjekirjalla 
pyritään.

Tarkistus 451
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 c) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
"Kun joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on saattanut ensimmäisen 
alakohdan a, b tai c kohdassa tarkoitetun 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPV] 
11 artiklan mukaisesti, kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöstä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
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in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

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

Tarkistus 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 c) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
"Kun joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on saattanut ensimmäisen 
alakohdan a, b tai c kohdassa tarkoitetun 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPV] 
11 artiklan mukaisesti, kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöstä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 c) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
"Kun joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on saattanut ensimmäisen 
alakohdan a, b tai c kohdassa tarkoitetun 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPV] 
11 artiklan mukaisesti, kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöstä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus valvontaviranomaisten suorittamassa arvioinnissa 
ja yhteisessä riskinarvioinnissa, riitojenratkaisumenettelyn soveltamisalaa on laajennettava 
alueille, joilla asiaa koskevassa lainsäädännössä edellytetään "yhteistyötä tai koordinointia".

Tarkistus 454
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 c) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 
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seuraavasti:
"Kun joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on saattanut ensimmäisen 
alakohdan a, b tai c kohdassa tarkoitetun 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen [EPV] 
11 artiklan mukaisesti, kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöstä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

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

Tarkistus 455
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 1 a 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset ja suuntaviivat 
22, 123 ja 124 artiklan soveltamista 
koskevan koordinointi- ja 
yhteistyömenettelyn edellytysten 
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määrittelemiseksi."

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomainen laatii teknisiä standardeja, joissa valvontaviranomaisille 
tarjotaan ohjeita siitä, miten yhteistyö ja koordinointi on toteutettava 22, 123 ja 1124 artiklan 
kattamilla alueilla. Standardit helpottavat valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja 
koordinointia. 

Amendment 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 1 a 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset ja suuntaviivat 
22, 123 ja 124 artiklan soveltamista 
koskevan koordinointi- ja 
yhteistyömenettelyn edellytysten 
määrittelemiseksi."

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomainen laatii teknisiä standardeja, joissa valvontaviranomaisille 
tarjotaan ohjeita siitä, miten yhteistyö ja koordinointi on toteutettava 22, 123 ja 1124 artiklan 
kattamilla alueilla. Standardit helpottavat valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja 
koordinointia. 
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Tarkistus 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 1 a 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset ja suuntaviivat 
22, 123 ja 124 artiklan soveltamista 
koskevan koordinointi- ja 
yhteistyömenettelyn edellytysten 
määrittelemiseksi."

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus valvontaviranomaisten suorittamassa arvioinnissa 
ja yhteisessä riskinarvioinnissa, riitojenratkaisumenettelyn soveltamisalaa on laajennettava 
alueille, joilla asiaa koskevassa lainsäädännössä edellytetään "yhteistyötä tai koordinointia". 

Tarkistus 458
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 d) Lisätään 129 artiklan 1 kohdan 1 a 
alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
"Tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset ja suuntaviivat 
22, 123 ja 124 artiklan soveltamista 
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koskevan koordinointi- ja 
yhteistyömenettelyn edellytysten 
määrittelemiseksi."

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomainen laatii teknisiä standardeja, joissa valvontaviranomaisille 
tarjotaan ohjeita siitä, miten yhteistyö ja koordinointi on toteutettava 22, 123 ja 1124 artiklan 
kattamilla alueilla. Standardit helpottavat valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä ja 
koordinointia. 

Tarkistus 459
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 23 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kuuden kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä 
päätöksensä tekemistä ja odotettava 
päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
tekemää lisäpäätöstä vakavaraisuudesta. 
Kuuden kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
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pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Or. en

Tarkistus 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 23 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kuuden kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä 
päätöksensä tekemistä ja odotettava 
päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen 
mukaisesti. Pankkiviranomaisen 
päätöksessä ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti on otettava 
huomioon konsolidointiryhmän valvojan 
tekemä lisäpäätös vakavaraisuudesta, ja 
pankkiviranomaisen on toimittava 
kyseisen päätöksen mukaisesti. Kuuden 
kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa 
asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. 
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.
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Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös.

Or. en

Tarkistus 461
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 23 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kuuden kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Or. en
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Tarkistus 462
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos
toimivaltainen viranomainen on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos joku 
asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on neljän kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä 
päätöksensä tekemistä ja odotettava 
päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
tekemää lisäpäätöstä vakavaraisuudesta.
Neljän kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.
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Or. en

Tarkistus 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos
toimivaltainen viranomainen on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos joku 
asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on neljän kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä 
päätöksensä tekemistä ja odotettava 
päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätöksessä ennalta
varautumisen periaatteen mukaisesti on 
otettava huomioon konsolidointiryhmän 
valvojan tekemä lisäpäätös 
vakavaraisuudesta. Neljän kuukauden 
määräaikaa pidetään mainitussa 
asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. 
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.
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Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös.

Or. en

Tarkistus 464
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa
tytäryritysten riskinarviointia. Jos 
toimivaltainen viranomainen on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa
tytäryritysten riskinarviointia. Jos joku 
asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on neljän kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.
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Or. en

Tarkistus 465
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos konsolidointiryhmän 
valvoja on neljän kuukauden määräajan 
kuluessa saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen tekee mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos joku asianomaisista 
toimivaltaisista viranomaisista on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten on lykättävä päätöksensä 
tekemistä ja odotettava päätöstä, jonka 
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
tekemää lisäpäätöstä vakavaraisuudesta.
Neljän kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
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pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Or. en

Tarkistus 466
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos konsolidointiryhmän 
valvoja on neljän kuukauden määräajan 
kuluessa saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen tekee mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 

Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos joku asianomaisista 
toimivaltaisista viranomaisista on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 
11 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten on odotettava päätöstä, 
jonka Euroopan pankkiviranomainen tekee 
mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti, ja toimittava kyseisen 
päätöksen mukaisesti. Neljän kuukauden 
määräaikaa pidetään mainitussa 
asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana. 
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.
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saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.

Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi sen jälkeen, kun neljän 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös.

Or. en

Tarkistus 467
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – e alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa 
määritellään tässä kohdassa tarkoitetun, 
123 ja 124 artiklan sekä 132 artiklan 2 
kohdan soveltamiseen liittyvää yhteistä 
päätöstä koskevan prosessin 
soveltamisedellytykset yhteisten päätösten 
helpottamiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

Poistetaan.

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Article 9 – point 25 – first subparagraph
Direktiivi 2006/48/EY
130 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien 
kielteiset muutokset rahoitusmarkkinoilla, 
joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden 
likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän 
vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, 
joissa ryhmittymään kuuluville yrityksille 
on myönnetty toimilupa tai johon 42 a 
artiklassa tarkoitettuja merkittäviä 
sivukonttoreita on sijoittautuneena, 
konsolidointiryhmän valvojan, jollei 1 
luvun 2 jaksosta muuta johdu, on 
varoitettava asiasta mahdollisimman pian 
Euroopan pankkiviranomaista ja 49 
artiklan neljännessä alakohdassa ja 50 
artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja 
ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien 
suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä 
velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 
artiklan nojalla nimettyjä toimivaltaisia 
viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan 
nojalla nimettyä toimivaltaista 
viranomaista.

Kun ilmenee mahdollinen tai todellinen
kriisitilanne, mukaan lukien mahdolliset
kielteiset muutokset rahoitusmarkkinoilla
tai reaalitaloudessa, joka mahdollisesti 
vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin 
niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään 
kuuluville yrityksille on myönnetty 
toimilupa tai johon 42 a artiklassa 
tarkoitettuja merkittäviä sivukonttoreita on 
sijoittautuneena, konsolidointiryhmän 
valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta muuta 
johdu, on varoitettava asiasta 
mahdollisimman pian Euroopan 
pankkiviranomaista Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja 49 artiklan 
neljännessä alakohdassa ja 50 artiklassa 
tarkoitettuja muita viranomaisia ja 
ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien 
suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä 
velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 
artiklan nojalla nimettyjä toimivaltaisia 
viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan 
nojalla nimettyä toimivaltaista 
viranomaista.

Or. en

Tarkistus 469
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä V olevien 15–17 kohdan 
soveltamisedellytykset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 j kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 j) Lisätään 151 a artiklan jälkeen uusi 
artikla seuraavasti:

151 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
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vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 471
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 c) Korvataan 32 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Toimivaltaisten viranomaisten on
Euroopan pankkiviranomaisen laatimia 
ohjeita noudattaen vahvistettava 
menetelmät sen estämiseksi, että 
laitokset pyrkisivät tietoisesti 
kiertämään omia varoja koskevia 
lisävaatimuksia, joita niiden on 
noudatettava direktiivin 2006/48/EY 111 
artiklan 1 kohdassa säädetyn rajan 
ylittävien riskien osalta, kun nämä riskit 
jatkuvat pidempään kuin 10 päivää, 
siirtämällä kyseiset riskit väliaikaisesti 
toiseen yritykseen, joka on tai ei ole 
samassa ryhmässä, ja/tai suorittamalla 
keinotekoisia tapahtumia, joiden 
tarkoituksena on poistaa riski 10 päivän 
kuluessa ja luoda uusi riski.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava kyseiset menettelyt tiedoksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle, 
neuvostolle ja komissiolle.
Laitosten on ylläpidettävä järjestelmiä, 
joilla varmistetaan, että kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
vaikutuksen aikaansaavista siirroista 
ilmoitetaan viranomaisille viipymättä.

Or. en
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Tarkistus 472
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 e) Korvataan 38 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
1. Hoitaessaan tässä direktiivissä 
säädettyjä tehtäviään jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
Euroopan pankkiviranomaisen on oltava 
kiinteässä yhteistyössä keskenään 
erityisesti silloin kun sijoituspalveluja 
tarjotaan palvelujen tarjoamisen 
vapauden perusteella tai perustamalla 
sivuliikkeitä.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
luovutettava toisilleen ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle pyynnöstä kaikki 
sellaiset tiedot, jotka ovat omiaan 
helpottamaan laitosten pääoman 
riittävyyden valvontaa ja erityisesti sen 
todentamista, että laitokset noudattavat 
tässä direktiivissä annettuja sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 n kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 n) Lisätään 42 a artiklan jälkeen artikla 
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seuraavasti:
42 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 474
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
rahastoyhtiötä koskeviin 

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia seuraavia 
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lupavaatimuksiin liittyvien 
soveltamisedellytysten täsmentämiseksi, 
lukuun ottamatta tämän artiklan 1 
kohdan b alakohdassa asetettuja 
edellytyksiä.

tarkoituksia varten:

a) niiden tietojen määrittelemiseksi, jotka 
on annettava toimivaltaisille 
viranomaisille rahoitusyhtiön toimilupaa 
koskevassa hakemuksessa;
b) tässä artiklassa tarkoitetun 
toimintaohjelman ilmoittamisen 
yhteydessä toimitettavien tietojen 
määrittämiseksi sekä siihen liittyvien 
vakiolomakkeiden, mallien ja 
menettelyjen kehittämiseksi; sekä
c) rahastoyhtiön liiketoimintaa johtavien 
henkilöiden maineen ja kokemuksen 
arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 475
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin käytäntöihin, järjestelyihin, 
rakenteisiin ja organisaatiovaatimuksiin.

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka liittyvät tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
käytäntöihin, järjestelyihin, rakenteisiin ja 
organisaatiovaatimuksiin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
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menettelyn mukaisesti. artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 476
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin perusteisiin, periaatteisiin ja 
toimenpiteisiin.

3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 2 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin, 
periaatteisiin ja toimenpiteisiin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 477
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen sisältöön, muotoon ja 
antamistapaan.

6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen sisältöön, muotoon ja 
antamistapaan.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 478
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja 
sääntöihin.

5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja 
sääntöihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
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standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 479
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 6 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimukseen,
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 6 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimukseen, 
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 480
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
61 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 481
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 

5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
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soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin ja menettelyyn.

soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen esitysmuotoon ja -
tapaan sekä menettelyyn.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 482
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
78 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia niitä komission
toteuttamia täytäntöönpanotoimenpiteitä
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka liittyvät 3 
kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia niitä komission 7 
kohdan mukaisesti antamia delegoituja 
säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 483
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
seuraavia seikkoja koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:

2. Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia, 
joilla vahvistetaan:

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä koskevan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 e kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
112 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 e) Lisätään 112 a artiklan jälkeen 
artikla seuraavasti:

112 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.
3. Jotta voidaan nopeuttaa tarvittaessa 
delegoitujen säädösten hyväksymistä, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
päättää lyhentävänsä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
neljän kuukauden määräaikaa 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja siten, että se ilmaisee 
vastustamatta jättämisen varhaisessa 
vaiheessa.

Or. en


