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Tarkistus 305
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut oikeudellisesti sitovia säädöksiä 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
lainsäädäntöä tai on soveltanut niitä 
mahdollisesti Euroopan unionin oikeuden 
vastaisesti ja on erityisesti jättänyt 
varmistamatta, että finanssilaitos täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en

Tarkistus 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on toiminut täten mahdollisesti 
Euroopan unionin oikeuden vastaisesti ja 
on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en
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Tarkistus 307
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti, 
mukaan luettuna 7 artiklan mukaisesti 
hyväksytyt tekniset standardit, ja on 
erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tutkia teknisten standardien 
soveltamista koskevia laiminlyöntejä, jotta kyettäisiin varmistamaan niiden johdonmukainen 
soveltaminen.

Tarkistus 308
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat unionin 
lainsäädäntöä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattaessaan pitää yllä 
eroja ainoastaan, jos niillä reagoidaan 
erityisiin riskeihin. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset erot ovat 
perusteltuja, ja niiden on ilmoitettava 
erityisistä kansallisista vaatimuksistaan ja 
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erojen ylläpitämisen syistä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 309
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Finanssimarkkinoiden toimijat voivat 
ilmoittaa komissiolle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä saattamisen eroista tai 
virheelliseksi väitetystä unionin oikeuden 
soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 310
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön
oikeuden soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tutkia väitettyä unionin oikeuden 
rikkomista tai laiminlyöntiä yhden tai 
useamman toimivaltaisen viranomaisen tai
Euroopan parlamentin, komission,
neuvoston tai arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän jäsenen pyynnöstä taikka 
omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en



PE439.919v01-00 6/94 AM\809369FI.doc

FI

Tarkistus 311
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa 
toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön 
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut unionin oikeutta kymmenen 
työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
päätöksen oikeuden asianmukaisen 
soveltamisen tutkimisesta.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hoitaa mahdolliset Euroopan unionin 
oikeuden rikkomistapaukset, sillä näin varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja luodaan 
oikeusvarmuutta EU:n valvontamääräysten toteuttamisen suhteen. Lisäksi ehdotetuilla 
tarkistuksilla vältettäisiin komission turhaa asioihin puuttumista, sillä niissä ei puututa 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, jossa kansalliset viranomaiset voivat oikaista 
rikkomuksen noudattamalla arvopaperimarkkinaviranomaisen suositusta kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan 

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut unionin oikeutta 
kahdenkymmenen työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan 
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tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

antaa virallisen varoituksen, jossa 
toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita Euroopan 
unionin oikeuden noudattaminen 
edellyttää.

Or. en

Tarkistus 313
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta 
aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa 
toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen kansallinen
viranomainen ei ole noudattanut unionin
oikeutta yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista 
kansallista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita unionin
oikeuden noudattaminen edellyttää.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi viestittävä suoraan toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen kanssa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Tarkistus 314
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua suosituksen 

Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
päätöksen viimeistään kuukauden kuluttua 
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antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

suosituksen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hoitaa mahdolliset Euroopan unionin 
oikeuden rikkomistapaukset, sillä näin varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja luodaan 
oikeusvarmuutta EU:n valvontamääräysten toteuttamisen suhteen. Lisäksi ehdotetuilla 
tarkistuksilla vältettäisiin komission turhaa asioihin puuttumista, sillä niissä ei puututa 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, jossa kansalliset viranomaiset voivat oikaista 
rikkomuksen noudattamalla arvopaperimarkkinaviranomaisen suositusta kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua suosituksen 
antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kuukauden kuluttua suosituksen 
antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 316
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen
varmistaa, että ne, joille päätös on 
osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Or. en
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Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hoitaa mahdolliset Euroopan unionin 
oikeuden rikkomistapaukset, sillä näin varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja luodaan 
oikeusvarmuutta EU:n valvontamääräysten toteuttamisen suhteen. Lisäksi ehdotetuilla 
tarkistuksilla vältettäisiin komission turhaa asioihin puuttumista, sillä niissä ei puututa 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, jossa kansalliset viranomaiset voivat oikaista 
rikkomuksen noudattamalla arvopaperimarkkinaviranomaisen suositusta kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 317
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 
tarvittavat tiedot moraalisia riskejä 
koskevien ongelmien estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 318
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hoitaa mahdolliset Euroopan unionin 
oikeuden rikkomistapaukset, sillä näin varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja luodaan 
oikeusvarmuutta EU:n valvontamääräysten toteuttamisen suhteen. Lisäksi ehdotetuilla 
tarkistuksilla vältettäisiin komission turhaa asioihin puuttumista, sillä niissä ei puututa 1, 2 ja 
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3 kohdassa tarkoitettuun menettelyyn, jossa kansalliset viranomaiset voivat oikaista 
rikkomuksen noudattamalla arvopaperimarkkinaviranomaisen suositusta kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa komission päätöksen
täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa komission virallisen lausunnon 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 320
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa komission päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo 
toteuttaa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Or. en
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Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hoitaa mahdolliset Euroopan unionin 
oikeuden rikkomistapaukset, sillä näin varmistetaan yhdenvertaiset lähtökohdat ja luodaan 
oikeusvarmuutta EU:n valvontamääräysten toteuttamisen suhteen.

Tarkistus 321
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
markkinoilla tai palauttamiseksi 
markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
varmistamiseksi saada viipymättä muutos 
siihen, että toimivaltainen viranomainen 
ei noudata kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan 
sovellettavissa finanssimarkkinoiden 
toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden 
toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, 
jossa kyseistä toimijaa vaaditaan 
toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Poistetaan.

Or. en



PE439.919v01-00 12/94 AM\809369FI.doc

FI

Tarkistus 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä 
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa 
ja jos on tarpeen tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
markkinoilla tai palauttamiseksi 
markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
varmistamiseksi saada viipymättä muutos 
siihen, että toimivaltainen viranomainen ei 
noudata kyseistä lausuntoa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä 
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Or. en



AM\809369FI.doc 13/94 PE439.919v01-00

FI

Tarkistus 323
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla antaman virallisen lausunnon
mukainen.

Or. en

Tarkistus 325
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava 4 kohdan nojalla 
tehdyn päätöksen mukainen.

Or. en

Perustelu

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

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



AM\809369FI.doc 15/94 PE439.919v01-00

FI

Tarkistus 326
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puolesta kaikista oikeudellisista tai
oikeuslaitosta koskevista kustannuksista, 
joita edellä mainitusta menettelystä 
aiheutuu.

Or. en

Tarkistus 327
Gianni Pittella

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 kohdan mukaisia päätöksiä 
sovelletaan tarvittaessa kaikkiin 
finanssilaitoksiin, jotka toimivat 
lainkäyttöalueella, jolla ei noudateta 
unionin oikeutta.

Or. en

Perustelu

Yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamiseksi olisi arvopaperimarkkinaviranomaisen yhdelle 
finanssilaitokselle osoittamaa päätöstä sovellettava kaikkiin muihin markkinoiden toimijoihin, 
jotka toimivat kyseisessä jäsenvaltiossa, olivatpa ne kotimaisia tai rajojen yli toimivia.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätösten seurannasta vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamiin toimiin olisi sovellettava noudattamisen tai selittämisen 
periaatetta. Se ei riitä, että toimet ovat kyseisten päätösten "mukaisia".
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Tarkistus 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Toteuttaessaan toimia sellaisten 
kysymysten osalta, jotka edellyttävät 4 tai 
6 kohdan mukaista virallista lausuntoa, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava tapauksen mukaan kyseistä 
virallista lausuntoa tai päätöstä.

Or. en

Tarkistus 329
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Toteuttaessaan toimia 4 tai 6 kohdan 
nojalla tehdyn päätöksen soveltamisalaan 
kuuluvien kysymysten osalta, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava kyseistä päätöstä.

Or. en

Perustelu

Yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamiseksi olisi arvopaperimarkkinaviranomaisen yhdelle 
finanssilaitokselle osoittamaa päätöstä sovellettava kaikkiin muihin markkinoiden toimijoihin, 
jotka toimivat kyseisessä jäsenvaltiossa, olivatpa ne kotimaisia tai rajojen yli toimivia.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätösten seurannasta vastaavan toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamiin toimiin olisi sovellettava noudattamisen tai selittämisen 
periaatetta. Se ei riitä, että toimet ovat kyseisten päätösten "mukaisia".
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Tarkistus 330
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
ilmoittaa vuosikertomuksessaan, mitkä 
kansalliset viranomaiset ja 
finanssimarkkinoiden toimijat eivät ole 
noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiä.

Or. en

Tarkistus 331
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Edellä 6 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjä päätöksiä sovelletaan 
kaikkiin relevantteihin finanssilaitoksiin, 
jotka toimivat noudattamisen 
laiminlyöneellä lainkäyttöalueella.

Or. en

Perustelu

Yhdenvertaisten lähtökohtien varmistamiseksi olisi arvopaperimarkkinaviranomaisen yhdelle 
finanssilaitokselle osoittamaa, sääntöjen johdonmukaista soveltamista koskevaa päätöstä 
sovellettava kaikkiin muihin markkinoiden toimijoihin, jotka toimivat kyseisessä 
jäsenvaltiossa, olivatpa ne kotimaisia tai rajojen yli toimivia.
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Tarkistus 332
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Toimet kriisitilanteissa

1. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä 
tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.
2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.
3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
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silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan 
sovellettavissa finanssimarkkinoiden 
toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden 
toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, 
jossa kyseistä toimijaa vaaditaan 
toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.
4. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten 
viranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 333
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, neuvosto 
voi komissiota, EJRK:ta ja tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia 
kuultuaan tehdä 
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tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, neuvosto
voi omasta aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
komission taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 335
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
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vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

vakauden Euroopan unionissa, EJRK voi 
omasta aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston, Euroopan parlamentin taikka
komission pyynnöstä antaa varoituksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo. 
Tämän varoituksen jälkeen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
ilman lisävaatimuksia tehdä 3 kohdassa 
tarkoitettuja yksittäisiä päätöksiä.

Or. en

Perustelu

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

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

Tarkistus 336
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, EJRK voi 
omasta aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin taikka jäsenvaltion 
pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
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asetuksen soveltamiseksi. asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 337
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä
tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, EJRK voi 
tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

EJRK:n olisi voitava toimia ripeästi kriisitilanteissa.

Tarkistus 338
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
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vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

vakauden Euroopan unionissa, komissio 
tai arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan tai 
neuvoston, EJRK:n, Euroopan 
parlamentin taikka osallisryhmän
pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 339
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, komissio voi EJRK:n 
suosituksesta tehdä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

EJRK on soveltuvin taho kriisitilanteesta ilmoittamiseen. Koska mahdollisen kriisitilanteen 
olemassaolon arvioiminen edellyttää laajaa harkintaa, perussopimuksesta seuraa, että 
komission on oltava lopullisen päätöksen tekevä oikeudellinen kokonaisuus ja että sille on 
jätettävä harkintavaltaa sen suhteen, tehdäänkö tällainen päätös. Perussopimuksesta myös 
seuraa, että arvopaperimarkkinaviranomaiselle on annettava komission päätöksellä 
lisätoimivaltaa, joka sille on taattu 10 artiklan jäljelle jäävässä osassa.
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Tarkistus 340
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EJRK:n puheenjohtaja, Euroopan 
parlamentti ja asiasta vastaava komission 
jäsen keskustelevat EJRK:n 
johtopäätöksestä jälkikäteen, ja sen on 
tultava voimaan mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

EJRK:n ja komission on selitettävä parlamentille, miksi ne päättivät ilmoittaa 
kriisitilanteesta, jotta prosessia voidaan valvoa demokraattisesti.

Tarkistus 341
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varoituksen antaessaan neuvosto 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, EJRK:lle, 
komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 342
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

2. Kun EJRK:n on antanut 1 kohdan 
mukaisen varoituksen tai kun komissio tai 
neuvosto on omasta aloitteestaan tai 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
Euroopan parlamentin taikka 
jäsenvaltion pyynnöstä tehdä päätöksen, 
jossa ne katsovat, että kansallisten 
viranomaisten on vastaavien tai 
perusteltujen olosuhteiden vuoksi 
koordinoitava toimiaan reagoidakseen 
epäsuotuisiin muutoksiin, jotka saattavat 
vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa; 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
ilman lisävaatimuksia tehdä yksittäisiä 
päätöksiä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 343
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

2. Kun EJRK katsoo, että kansallisten 
viranomaisten on koordinoitava toimiaan 
reagoidakseen epäsuotuisiin muutoksiin,
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

EU:n finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää toimien koordinoimista 
mahdollisten kriisitilanteiden selvittämiseksi, koska yhden jäsenvaltion kriisi voisi levitä 
nopeasti rajojen yli. Siksi on täsmennettävä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen 
mahdollisuus tehdä suoraan kansallisiin viranomaisiin sovellettavia päätöksiä kuuluu 
arvopaperimarkkinaviranomaisen rooliin kansallisten toimenpiteiden helpottajana ja 
koordinoijana.

Tarkistus 344
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen

2. Kun kriisitilanteen olemassaolosta on 
ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti,
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arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tarvittavia yksittäisiä päätöksiä sen 
varmistamiseksi, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet
ottaen erityisesti huomioon 
jäsenvaltioiden talousarvioihin 
kohdistuvat vaikutukset ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 345
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen
päätöksen
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolosta on 
ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille osoitettuja päätöksiä, joissa 
näitä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat 
toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.
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Or. en

Tarkistus 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolosta on 
ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille osoitettuja päätöksiä, joissa 
niitä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat 
toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 

2. EJRK:n tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet tämän 
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kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 348
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
aktiivisesti helpotettava ja, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava 
asiaankuuluvien kansallisten 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
toteuttamia toimia.

Or. en
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Tarkistus 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
aktiivisesti helpotettava ja, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava 
asiaankuuluvien kansallisten 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
toteuttamia toimia.

Or. en

Tarkistus 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Neuvosto tarkastelee 1 kohdan 
mukaista päätöstä uudelleen 
asianmukaisin väliajoin ja vähintään 
kerran kuukaudessa ja julistaa 
kriisitilanteen päättyneeksi niin pian kuin 
mahdollista.

Or. en
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Tarkistus 351
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Neuvosto tarkastelee 1 kohdan 
mukaista päätöstä uudelleen 
asianmukaisin väliajoin ja vähintään 
kerran kuukaudessa ja julistaa 
kriisitilanteen päättyneeksi niin pian kuin 
mahdollista.

Or. en

Tarkistus 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan 
sovellettavissa finanssimarkkinoiden 
toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden 
toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, 
jossa kyseistä toimijaa vaaditaan
toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 353
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Finanssilaitoksiin kriisitilanteissa suoraan sovellettavien yksittäisten päätösten 
soveltamisalaa ei pitäisi rajoittaa, jotta EU:n yhtenäismarkkinat pysyisivät vakaina.
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Tarkistus 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten 
viranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 356
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 

Toimissa, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on noudatettava 
kyseisiä päätöksiä. Toimivaltaisten 
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päätösten mukaisia. viranomaisten on perusteltava 
noudattamatta jättäminen 
asianmukaisesti ja kirjallisesti EJRK:lle 
ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Noudattamisen tai selittämisen periaate kannustaisi toimivaltaisia kansallisia viranomaisia 
noudattamaan arvopaperimarkkinaviranomaisien päätöksiä, joilla pyritään hoitamaan 
mahdolliset kriisitilanteet.

Tarkistus 357
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun EJRK on tehnyt 1 kohdan 
mukaisen päätöksen, sen on tarkasteltava 
tätä päätöstä uudelleen säännöllisin 
väliajoin ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen, 
parlamentin, neuvoston taikka komission 
pyynnöstä ja julistettava kriisitilanne 
tarvittaessa päättyneeksi.

Or. en

Perustelu

10 artiklassa tarkoitettua kriisitilannetta olisi seurattava tiiviisti. EJRK:n olisi myös voitava 
julistaa kriisitilanne päättyneeksi.
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Tarkistus 358
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio voi peruuttaa 1 kohdan 
mukaisen päätöksensä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean suosituksesta tai 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

EJRK on soveltuvin taho kriisitilanteen päättyneeksi julistamiseen. Parlamentin ja neuvoston 
olisi voitava pyytää kriisitilanteen päättyneeksi julistamista. Koska mahdollisen kriisitilanteen 
päättymisen arvioiminen edellyttää laajaa harkintaa, perussopimuksesta seuraa, että 
komission on oltava lopullisen päätöksen kumoava oikeudellinen kokonaisuus ja että sille on 
jätettävä harkintavaltaa sen suhteen, tehdäänkö tällainen päätös.

Tarkistus 359
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tarkastelee tätä päätöstä 
uudelleen säännöllisin väliajoin ja 
Euroopan valvontaviranomaisen, EJRK:n 
tai neuvoston pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

On ehdotettu, että Euroopan valvontaviranomaiset voisivat myös tehdä aloitteen 
kriisitilanteen olemassaolon määrittämisestä.
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Tarkistus 360
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kun kriisitilanne edellyttää välittömiä 
toimia ja EJRK:n päätöstä ei voida 
odottaa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä päätöksiä, jotka ovat yleisesti ja 
suoraan finanssimarkkinoiden 
toimijoihin sovellettavia. Näistä 
kriisitoimista ilmoitetaan välittömästi 
EJRK:lle. Jos EJRK ei vahvista 
kriisitilanteen olemassaoloa 15 
vuorokauden aikana, toimet raukeavat.

Or. en

Perustelu

On tapauksia, joissa toimia on toteutettava hyvin lyhyellä varoitusajalla ja joissa olisi 
hankalaa odotella EJRK:n täysimittaista päätöksentekoprosessia. Siksi olisi hyödyllistä antaa 
Euroopan valvontaviranomaisten tehdä kriisitilannetta koskevia päätöksiä sillä edellytyksellä, 
että niistä ilmoitetaan välittömästi EJRK:lle ja että ne eivät ole voimassa kuin kahden viikon 
ajan, jollei EJRK vahvista kriisitilanteen olemassaoloa.

Tarkistus 361
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
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lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, ja ei aseta lopullista 
vastuuta ryhmän valvojalle, 
arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy 
omasta aloitteestaan tai yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä johtamaan
toimia, joiden tarkoituksena on auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 
kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Perustelu

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä lopullinen vastuu on jo osoitettu ryhmän valvojalle, on 
tärkeää täsmentää, että tämä ylittää Euroopan valvontaviranomaisen toimivallan. Jos näin ei 
tehdä, aiheutuu sekaannusta alakohtaisen lainsäädännön etusijan ja Euroopan 
valvontaviranomaisen toimivallan suhteen, ja Euroopan valvontaviranomaisen toimivalta 
perustuu viime kädessä alakohtaiseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 362
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy 
omasta aloitteestaan tai yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
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auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

viranomaisen pyynnöstä johtamaan 
toimia, joiden tarkoituksena on auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
kansallisista eduista 2 ja 4 kohdassa
vahvistettua menettelyä noudattaen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 
artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä,
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
johtaa toimia, joiden tarkoituksena on 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en
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Tarkistus 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa 
tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta 
tapauksissa, jotka on eritelty 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä 

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, jotka on ilmoitettu 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
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yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa 
tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Perustelu

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

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

Tarkistus 366
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
Euroopan unionin oikeuden 
noudattamisen varmistaakseen tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi 
ja joka on näitä toimivaltaisia 
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viranomaisia sitova.

Or. en

Perustelu

Arvoperimarkkinaviranomaisten tekemien erimielisyyksien ratkaisupäätösten olisi olta sitovia 
niiden kannalta, joille ne on osoitettu, sillä näin varmistetaan tehokas ja vaikuttava valvonta 
ja oikeusvarmuus ja vahvistetaan valvontayhteisön luottamusta. EU:n oikeudellinen 
järjestelmä ei mahdollista harkintavallan suomista arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Siksi 
arvoperimarkkinaviranomaisen valtuudet ratkaista valvontakysymyksiä koskevia 
erimielisyyksiä ei voi olla "yhteisön oikeuden" mukaista. Ratkaisuvaltuuksilla olisi 
pikemminkin pyrittävä varmistamaan EU:n oikeuden noudattaminen.

Tarkistus 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
Euroopan unionin oikeuden 
noudattamisen varmistaakseen tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
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mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.

Or. en

Tarkistus 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen 
varmistamatta, että finanssimarkkinoiden 
toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat 
siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa. 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 370
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa valvontakollegioiden 
tehokkaaseen ja yhdenmukaisen toimintaan 
ja edistää yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

1. Valvontakollegioiden järjestelmää 
voidaan unionin oikeudessa määritellyin 
edellytyksin soveltaa tärkeimpiin 
finanssimarkkinoiden toimijoihin. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa tarvittaessa 
valvontakollegioiden tehokkaaseen ja 
yhdenmukaiseen toimintaan ja valvoo 
unionin lainsäädännön johdonmukaista 
soveltamista kollegioissa.

Or. en

Tarkistus 371
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa valvontakollegioiden 
tehokkaaseen ja yhdenmukaisen toimintaan 
ja edistää yhteisön lainsäädännön 
johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
myötävaikuttaa direktiiveissä 2006/49/EY 
ja 2009/111/EY tarkoitettujen
valvontakollegioiden tehokkaaseen, 
vaikuttavaan ja yhdenmukaiseen
toimintaan sekä edistää ja seuraa sitä 
samoin kuin unionin lainsäädännön 
johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomainen saa valtuudet edistää valvontakollegioiden 
valvontakäytänteiden yhdenmukaisuutta ja lähentymistä sekä valvontakollegioiden operointia 
koko EU:ssa, jotta rajojen yli toimiville finanssilaitoksille saadaan varmistettua 
yhdenvertaiset lähtökohdat. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös 
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kollegioiden toiminnan seuraaminen epäyhdenmukaisuuksien havaitsemiseksi. Siksi olisi 
täsmennettävä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava tarvittaessa teknisiä 
standardeja, ohjeita ja suosituksia, jotta se voi hoitaa tehtävänsä.

Tarkistus 372
Gianni Pittella

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

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
antaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
ohjeita ja suosituksia valvonnan ja 
valvontakollegioiden omaksumien 
käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomainen saa valtuudet edistää valvontakollegioiden 
valvontakäytänteiden yhdenmukaisuutta ja lähentymistä sekä valvontakollegioiden operointia 
koko EU:ssa, jotta rajojen yli toimiville finanssilaitoksille saadaan varmistettua 
yhdenvertaiset lähtökohdat. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös 
kollegioiden toiminnan seuraaminen epäyhdenmukaisuuksien havaitsemiseksi. Siksi olisi 
täsmennettävä, että arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava tarvittaessa teknisiä 
standardeja, ohjeita ja suosituksia, jotta se voi hoitaa tehtävänsä.

Tarkistus 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu tarkkailijana 
valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu tarkkailijana 
valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen Euroopan etujen kannalta 
aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää.

osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 374
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu tarkkailijana 
valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen
osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osallistuu tarkkailijana 
valvontakollegioiden kokouksiin 
katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa 
koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille.

Or. en

Tarkistus 375
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän 
roolilla on tarkoitus antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
mahdollisuus ratkaista kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä kiistoja 
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11 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Jos rajatylittävää toimintaa 
harjoittavan laitoksen 
valvontaviranomaiset eivät pääse 
keskinäiseen sopimukseen, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
oltava valtuudet tehdä suoraan kyseistä 
laitosta koskevia valvontapäätöksiä.

Or. en

Tarkistus 376
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän 
roolilla on tarkoitus antaa uusille 
Euroopan valvontaviranomaisille 
mahdollisuus ratkaista kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten välisiä 
erimielisyyksiä 11 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava ratkaista kahden valvontaviranomaisen 
(jatkuvat) erimielisyydet 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
voi antaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja 
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teknisiä standardeja, ohjeita ja 
suosituksia valvonnan ja 
valvontakollegioiden omaksumien 
parhaiden käytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 

kehittyminen
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittyy Euroopan ja kansainvälisellä 
tasolla tunnustettujen parhaiden 
käytänteiden mukaisesti. Eräs tällainen 
tapa voisi olla, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen luo 
uuden suoran valvonnan tason. 
Kansainvälisten vääristymien 
välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan 
käynnistämistä olisi arvioitava ja 
harkittava huolellisesti, jotta suurten 
finanssilaitosten, joista monet ovat 
luonteeltaan globaaleja ja toimivat 
EU:ssa, valvontaan saadaan lisäarvoa. 
Tämä koskee erityisesti kaikkia niitä 
suuria finanssilaitoksia, joiden 
tukkupankkitoiminta tai muut toiminnot 
voivat aiheuttaa järjestelmäriskin 
sisämarkkinoilla, ja kaikkia 
kansainvälisellä tasolla määriteltyjä ja 
yksilöityjä systeemisiä finanssilaitoksia. 
Tätä kysymystä on tarkasteltava 
uudelleen, kun tätä asetusta arvioidaan 
ensimmäistä kertaa uudelleen 66 artiklan 
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mukaisesti, eli viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 379
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittyy Euroopan ja kansainvälisellä 
tasolla tunnustettujen parhaiden 
käytänteiden mukaisesti. Eräs tällainen 
tapa voisi olla, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen luo 
uuden suoran valvonnan tason. 
Kansainvälisten vääristymien 
välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan 
käynnistämistä olisi arvioitava ja 
harkittava huolellisesti, jotta suurten 
rajojen yli toimivien pankkien ja muiden 
EU:ssa toimivien finanssilaitosten 
valvontaan saadaan lisäarvoa. Tämä 
koskee erityisesti kaikkia niitä rajojen yli 
toimivia pankkeja, jotka voivat aiheuttaa 
järjestelmäriskin sisämarkkinoilla, ja 
muita kansainvälisellä tasolla määriteltyjä 
ja yksilöityjä systeemisiä finanssilaitoksia. 
Tätä kysymystä on tarkasteltava 
uudelleen, kun tätä asetusta arvioidaan 
ensimmäistä kertaa uudelleen 66 artiklan 
mukaisesti, eli viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Uutta eurooppalaista valvontaa on analysoitava ja arvioitava etenkin, kun on kyse rajojen yli 
toimivista finanssilaitoksista, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin sisämarkkinoilla. 
Analyysi olisi tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, joilla 

on unionin tason ulottuvuus
Kansallisten viranomaisten on valvottava
huolellisesti finanssilaitoksia, joilla on 
unionin tason ulottuvuus.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittää yhdessä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean ja 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
merkittäville laitoksille tarkoitetun 
mallitietolomakkeen, jotta varmistetaan 
kyseisten laitosten järjestelmäriskien 
moitteeton hallinta.
Auttaakseen eurooppalaisten tallettajien 
suojelemisessa 
arvopaperimarkkinaviranomainen edistää 
Euroopan unionissa sovellettavien 
vakuusjärjestelmien koordinoinnin 
parantamista.

Or. en
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Tarkistus 381
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
toimivaltaiset viranomaiset delegoivat 
kahdenvälisellä sopimuksella tehtäviä ja 
velvollisuuksia muille toimivaltaisille 
viranomaisille tässä artiklassa 
vahvistettuja ehtoja noudattaen.
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
erityisjärjestelyitä, joita on noudatettava 
ennen kuin niiden toimivaltaiset 
viranomaiset hyväksyvät tällaisia 
sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa 
delegoinnin laajuuden siihen, mikä on 
tarpeen rajatylittävien finanssilaitosten tai 
-ryhmittymien tehokkaan valvonnan 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 382
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
keskinäisillä sopimuksillaan delegoida 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 383
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä yksilöimällä tehtävät ja 
velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai 
suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä yksilöimällä tehtävät ja 
velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai 
suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja ja suunnittelemalla 
soveltuvat monenväliset järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 384
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä yksilöimällä tehtävät ja 
velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai 
suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
kannustaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimiseen toimivaltaisten 
viranomaisten välillä ja helpottaa sitä 
yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, 
jotka voidaan delegoida tai suorittaa 
yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja.

Or. en
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Tarkistus 385
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Velvollisuuksien delegoinnin on 
johdettava 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä säädetyn 
toimivallan uudelleenjakoon. 
Delegoituihin velvollisuuksiin liittyvä 
menettely, täytäntöönpano sekä 
hallinnollinen ja oikeudellinen valvonta 
määräytyy sen viranomaisen lain 
mukaan, jolle velvollisuudet on delegoitu.

Or. en

Perustelu

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

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

Tarkistus 386
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 

Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 
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delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille.

delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille. Sopimuksissa on mainittava 
kullekin toimivaltaiselle viranomaiselle 
kuuluva vastuu.

Or. en

Tarkistus 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
voi määrätä jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset hoitamaan tehtävät ja 
velvollisuudet, jotka liittyvät 12 a
artiklassa tarkoitettujen sellaisten 
finanssilaitosten toiminnan vakauden 
valvontaan, joiden toiminnalla on unionin 
tason ulottuvuus.

Or. en

Tarkistus 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää parhaiden käytäntöjen 
kehittymistä muun muassa rohkaisemalla 
tehokasta ja rakentavaa vuoropuhelua 
kansallisten viranomaisten ja relevanttien 
sidosryhmien välillä, mukaan lukien 
kuluttajat ja yhteistä valvontakulttuuria 
rakentavia alan työntekijöitä edustavat 
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ammattiliitot;

Or. en

Perustelu

Kansallisen tason valvontaviranomaiset voivat saada paljon hyötyä siitä, jos ne antavat 
työntekijöiden ja kuluttajien kaltaisten merkittävien sidosryhmien osallistua työhönsä. Alan 
työntekijät voivat välittää tärkeitä tietoja yhtiöiden todellisista liiketoimintatavoista –
palkkarakenteet, kannustinjärjestelmät, pätevyydet, työolot – sekä näiden tapojen 
vaikutuksista yhtiön riskiprofiiliin.

Tarkistus 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

b b) varmistaa, että viranomaiset ottavat 
huomioon työntekijöiltä saadut yhtiöiden 
liiketoimintatapoja koskevat tiedot, jotka 
liittyvät palkkarakenteisiin, kannustimiin, 
pätevyyteen ja työoloihin;

Or. en

Perustelu

Kansallisen tason valvontaviranomaiset voivat saada paljon hyötyä siitä, jos ne antavat 
työntekijöiden ja kuluttajien kaltaisten merkittävien sidosryhmien osallistua työhönsä. Alan 
työntekijät voivat välittää tärkeitä tietoja yhtiöiden todellisista liiketoimintatavoista –
palkkarakenteet, kannustinjärjestelmät, pätevyydet, työolot – sekä näiden tapojen 
vaikutuksista yhtiön riskiprofiiliin.

Tarkistus 390
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

c) osallistuu korkealuokkaisten ja c) neuvoo asianomaisia eurooppalaisia ja 
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yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit
mukaan luettuina;

kansainvälisiä elimiä auttaakseen niitä 
edistämään korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämistä, raportointi- ja 
kirjanpitostandardit mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

ESA:n pitäisi tarjota eurooppalaisille ja kansainvälisille standardien kehittäjille neuvoja 
tapauksissa, joissa kansainväliset standardit on tarpeen yhdenmukaistaa, mutta viranomaisen 
ei pitäisi itse osallistua suoraan uusien standardien laatimiseen silloin, kun kyseinen tehtävä 
on jo annettu eurooppalaisen tai kansainvälisen elimen hoidettavaksi.

Tarkistus 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit
mukaan luettuina;

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, kirjanpito- ja 
raportointistandardit mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit
mukaan luettuina;

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointi- ja 
kirjanpitostandardit mukaan luettuina;
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Or. en

Perustelu

Kansallisen tason valvontaviranomaiset voivat saada paljon hyötyä siitä, jos ne antavat 
työntekijöiden ja kuluttajien kaltaisten merkittävien sidosryhmien osallistua työhönsä. Alan 
työntekijät voivat välittää tärkeitä tietoja yhtiöiden todellisista liiketoimintatavoista –
palkkarakenteet, kannustinjärjestelmät, pätevyydet, työolot – sekä näiden tapojen 
vaikutuksista yhtiön riskiprofiiliin.

Tarkistus 393
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarkastelee komission hyväksymien 
teknisten standardien sekä 
arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien 
ohjeiden ja suositusten soveltamista ja 
ehdottaa tarvittaessa muutoksia;

d) tarkastelee komission hyväksymien tai 
tukemien standardien sekä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen antamien ohjeiden ja 
suositusten soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia;

Or. en

Tarkistus 394
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten 
viranomaisten joidenkin tai kaikkien 
toimien vertaisarviointeja, jotta 
valvontatuloksista saataisiin entistä 
yhtenäisempiä. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää 
menetelmiä, joiden avulla arvioinnin 
kohteena olevia viranomaisia voidaan 
arvioida ja verrata toisiinsa 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää ja suorittaa säännöllisesti 
toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai 
kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta 
valvontatuloksista saataisiin entistä 
yhtenäisempiä. Tätä varten 
arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää 
menetelmiä, joiden avulla arvioinnin 
kohteena olevia viranomaisia voidaan 
arvioida ja verrata toisiinsa 
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puolueettomalla tavalla. puolueettomalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 395
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaisen viranomaisen 
institutionaalisten järjestelyjen, resurssien 
ja henkilöstön asiantuntemuksen
riittävyys ottaen erityisesti huomioon 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön tehokas soveltaminen ja 
kyky vastata markkinakehitykseen;

a) toimivaltaisen viranomaisen resurssien 
ja hallintomallijärjestelyjen riittävyys 
ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen standardien ja 
samassa kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön tehokas soveltaminen ja 
kyky vastata markkinakehitykseen;

Or. en

Tarkistus 396
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisön oikeuden soveltamisessa ja 
valvontakäytännössä saavutettu 
lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 8 
artiklan nojalla annetut tekniset standardit, 
ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin 
kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan 
yhteisön oikeudessa asetetut tavoitteet;

b) Euroopan unionin oikeuden 
soveltamisessa ja valvontakäytännössä 
saavutettu lähentyminen, joka käsittää 
myös 7 ja 8 artiklan nojalla annetut 
sääntelyä ja valvontaa koskevat standardit, 
ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin 
kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan 
Euroopan unionin oikeudessa asetetut 
tavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 397
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
suosituksia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
suosituksia tai hyväksyä muita 
asianmukaisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 398
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
suosituksia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille toimivaltaisille viranomaisille 
ohjeita ja suosituksia.

Or. en

Perustelu

ESA:n pitäisi pyrkiä antamaan erityisten suositusten lisäksi myös niitä laaja-alaisempia 
suuntaviivoja rohkaistaakseen käytäntöjen yhdenmukaistamista. Tämän pitäisi kuitenkin 
edelleen olla vapaaehtoista, pitäen mielessä oikeudelliset esteet, jotka koskevat 
yhdenmukaistamisen viemistä väkisin pidemmälle kuin mitä 7 artiklassa on tarkoitettu.
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Tarkistus 399
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa vertaisarviointien tulokset sekä 
vertaisarviointien avulla yksilöidyt 
parhaat käytännöt.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden edistämiseksi olisi vertaisarviointien tulokset sekä vertaisarviointien avulla 
yksilöidyt parhaat käytännöt julkistettava.

Tarkistus 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää 
yhteisön koordinoitua toimintaa muun 
muassa

Pankkiviranomainen edistää unionin
koordinoitua toimintaa muun muassa

Or. en

Tarkistus 401
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) toteuttamalla rahoitusmarkkinoiden 
epävakaus- ja kriisitilanteissa kaikki 
aiheelliset toimet, jotta asianomaiset 
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toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset voivat ryhtyä 
mahdollisimman nopeasti ja 
automaattisesti yhteisiin vastatoimiin;

Or. en

Tarkistus 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) toteuttamalla finanssimarkkinoiden 
epävakaus- ja kriisitilanteissa kaikki 
aiheelliset toimet, jotta helpotetaan 
asiaankuuluvien kansallisten 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
toteuttamien toimien koordinointia;

Or. en

Tarkistus 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) edistämällä asiaankuuluvien 
kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toteuttamien 
toimien koordinointia.

Or. en
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Tarkistus 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön
laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden 
merkittävien toimijoiden kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä 
varten se kehittää toimivaltaisten 
viranomaisten sovellettaviksi

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin
laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden 
merkittävien toimijoiden kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä sekä 
rahoitustuotteiden ominaispiirteistä ja 
niiden jakeluprosesseista johtuvista 
uhista. Tätä varten se kehittää 
toimivaltaisten viranomaisten 
sovellettaviksi

Or. en

Perustelu

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

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

Tarkistus 405
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön
laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden 

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
sisällyttää analyysiinsa taloudellisen 
analyysin vakuutus- ja 
työeläkemarkkinoista ja 
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merkittävien toimijoiden kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä 
varten se kehittää toimivaltaisten 
viranomaisten sovellettaviksi

markkinakehityksen mahdollisista 
vaikutuksista niihin. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin
laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden 
merkittävien toimijoiden kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä 
varten se kehittää toimivaltaisten 
viranomaisten sovellettaviksi

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan 
tuotteen ominaispiirteiden ja 
jakeluprosessien vaikutusta jonkin 
laitoksen taloudelliseen tilanteeseen ja 
kuluttajansuojaan;

Or. en

Perustelu

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 407
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa tekemällään 
tiiviillä yhteistyöllä, että eri aloja koskevat 
muutokset, riskit ja haavoittuvuudet 
otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkitoiminta)
kanssa Euroopan valvontaviranomaisen 
(neuvoa-antava sekakomitea) puitteissa
tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri 
aloja koskevat muutokset, riskit ja 
haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla 
tavalla huomioon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vahvistaa, että neuvoa-antava sekakomitea on keskeisessä asemassa ESA:n 
sisäisen koordinaation varmistamisessa.

Tarkistus 408
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
edustaa Euroopan unionia kaikilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joilla 
käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat edelleen osallistua 
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foorumeihin, jotka käsittelevät kansallisia 
kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka liittyvät 
niiden omiin unionin lainsäädännön 
mukaisiin toimiin ja valtuuksiin.

Or. en

Tarkistus 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi
kehittää yhteyksiä kolmansien maiden 
valvontaviranomaisiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää 
yhteyksiä kolmansien maiden 
valvontaviranomaisiin. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen on 
yksi Euroopan unionin edustajista 
kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, 
joilla käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa.
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Or. en

Tarkistus 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
2 kohdassa tarkoitettujen 
vastaavuuspäätösten tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
esittää kertomuksessa hallinnolliset 
järjestelyt ja vastaavuuspäätökset, joista 
on sovittu kansainvälisten 
organisaatioiden tai hallintojen tai 
kolmansien maiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
osallistua kaikkiin kansainvälisiin 
foorumeihin, joilla käsitellään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
piiriin kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisten 
valvontaviranomaisten oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 414
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kun on kyse sulautumiin ja 
omistusosuuksien hankintaan liittyvistä 
toiminnan vakauden arvioinneista, jotka 
kuuluvat direktiivin 2007/44/EY 
soveltamisalaan, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä antaa ja julkistaa 
lausunnon toiminnan vakauden 
arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion 
viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 
20 artiklaa.

2. Kun on kyse sulautumiin ja 
omistusosuuksien hankintaan liittyvistä 
toiminnan vakauden arvioinneista, jotka 
kuuluvat direktiivin 2007/44/EY 
soveltamisalaan, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä seurata 
arviointeja ja antaa virtaviivaistamista ja 
yhtäläisten toimintamahdollisuuksien 
luomista tukevia ohjeita ja antaa ja 
julkistaa lausunnon toiminnan vakauden 
arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion 
viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 
20 artiklaa.

Or. en
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Tarkistus 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen,
edellyttäen, että tietojen vastaanottajalla 
on laillinen oikeus tutustua niihin ja että 
tiedonsaantipyyntö on kohtuullinen 
suhteessa asianomaisen tehtävän 
luonteeseen.

Or. en

Tarkistus 416
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

Or. en
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Tarkistus 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin, mikäli 
toimivaltaisella viranomaisella on tällaisia 
tietoja. Mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
eivät kerää näitä tietoja, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
valmisteltava kyseistä pyyntöä 
muuttamalla 7 artiklassa tarkoitettujen 
teknisten standardien mukaisia asiaan 
liittyviä raportointivaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin. Pyynnöissä on 
käytettävä yleisiä raportointimuotoja, 
tarvittaessa konsolidoidulla tasolla.

Or. en
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Tarkistus 419
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset taikka muut viranomaiset 
eivät anna niitä ajoissa saataville, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
osoittaa perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssimarkkinoiden 
toimijoille ja muille osapuolille. Sen on 
ilmoitettava tällaisista pyynnöistä 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
taikka muut viranomaiset eivät anna niitä 
ajoissa saataville, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
osoittaa perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssimarkkinoiden 
toimijoille ja muille osapuolille. Sen on 
ilmoitettava tällaisista pyynnöistä 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
taikka muut viranomaiset eivät anna niitä 
ajoissa saataville, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
osoittaa perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssimarkkinoiden 
toimijoille ja muille osapuolille, 
edellyttäen, että kyseisten tietojen 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimittamisen kustannukset ovat 
kohtuulliset suhteessa tietojen 
luonteeseen. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.
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Or. en

Tarkistus 421
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten 
on arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä avustettava sitä tällaisten 
tietojen keräämisessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 422
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
viranomainen antaa sellaiset tiedot, jotka 
ovat tarpeen, jotta kansallinen 
viranomainen voi hoitaa tehtävänsä, sillä 
edellytyksellä, että kyseinen kansallinen 
viranomainen on huolehtinut tarvittavista 
salassapitojärjestelyistä.

Or. en

Perustelu

Kansallisen viranomaisen ja ESA:n välillä tiedon olisi kuljettava molempiin suuntiin, jolloin 
kansallinen viranomainen voi pyytää tietoja ESA:lta.
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Tarkistus 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
viranomainen antaa sellaiset tiedot, jotka 
ovat tarpeen, jotta kansallinen 
viranomainen voi hoitaa tehtävänsä, sillä 
edellytyksellä, että kyseinen kansallinen 
viranomainen on huolehtinut tarvittavista 
salassapitojärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti 
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti 
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen luo 
asianmukaisen menettelyn yksittäisiä 
finanssilaitoksia koskevien 
luottamuksellisten tietojen esittämistä 
varten.

Or. en
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Tarkistus 425
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti 
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se 
toimittaa EJRK:lle säännöllisesti 
ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n 
tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat 
tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai 
koosteen muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen luo 
asianmukaisen menettelyn yksittäisiä 
finanssilaitoksia koskevien 
luottamuksellisten tietojen esittämistä 
varten.

Or. en

Tarkistus 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla. Osallisryhmää 
on kuultava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kaikkien relevanttien päätösten ja toimien 
yhteydessä. Mikäli kiireellisessä 
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tapauksessa osallisryhmää ei voida kuulla 
viipymättä, on sille tiedotettava tehdystä 
päätöksestä mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla. Osallisryhmää 
on kuultava 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kaikkien merkittävien päätösten ja 
toimien yhteydessä ja erityisesti 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
hallintoneuvostolle hyväksyttäviksi 
esitettyjen tai sen tekemien päätösten 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 22 artiklassa ei määritetä osallisryhmän konsultointitehtävää. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea ei kuule keskeisiä päätöksiä tehdessään markkinoiden 
toimijoiden neuvoa-antavaa komiteaansa asianmukaisesti, ja tämän nykykäytännön 
soveltamista on vältettävä.

Tarkistus 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
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osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

osallisryhmä sidosryhmien kuulemisen 
helpottamiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 429
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat EU:n finanssimarkkinoiden 
toimijoita, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia, sijoittajia ja finanssipalvelujen 
käyttäjiä. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on vähintään 10 
kuluttajien ja sijoittajien kaltaisten 
käyttäjien edustajaa, 5 työntekijöiden 
edustajaa, 5 tiedeyhteisön johtavaa 
riippumatonta edustajaa ja enintään 10 
jäsentä valvottavia laitoksia edustavista 
järjestöistä.

Or. en

Tarkistus 430
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä. Enintään 
15 jäsentä edustaa finanssimarkkinoiden 
toimijoita. Jäsenistä vähintään viisi on pk-
yritysten, työntekijöiden (kuten 
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finanssipalvelujen käyttäjiä. ammattiliitot) ja kuluttajien, sijoittajien ja
finanssipalvelujen käyttäjien edustajia.
Jäsenistä vähintään viisi on tiedeyhteisön 
johtavia riippumattomia edustajia.

Or. en

Perustelu

On suotavaa varmistaa, että ala on asianmukaisesti edustettuna, kun otetaan huomioon, että 
osallisryhmän antaman neuvonnan odotetaan olevan luonteeltaan monimutkaista ja 
alakohtaista. Ala ei saisi kuitenkaan vallata enempää kuin puolet edustajien määrästä, ja 
ryhmään olisi otettava myös tiedemiehiä riippumattoman asiantuntemuksen määrän 
lisäämiseksi.

Tarkistus 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat EU:n finanssimarkkinoiden 
toimijoita, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia, sijoittajia ja finanssipalvelujen 
käyttäjiä. Millään osallisryhmään 
kuuluvalla sidosryhmällä ei saa olla yli 
puolta kaikista edustajista. Kaikkien 
osallisryhmään kuuluvien alaryhmien 
edustajamäärän on oltava yhtäläinen. 
Osallisryhmässä on varattava vähintään 
viisi paikkaa kuluttajien edustajille.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto "tasasuhtaisesti" on epäselvä. Sidosryhmien edustuksessa osallisryhmän sisällä ei 
pitäisi noudattaa komission useimmissa aiemmissa ja nykyisissä sidosryhmiä ja 
asiantuntijoita edustavissa kokoonpanoissa sovellettua käytäntöä, jonka mukaisesti alan 
edustajia oli huomattavasti enemmän kuin muiden sidosryhmien edustajia. Siksi on kaikkien 
osallisryhmään kuuluvien alaryhmien edustajamäärän oltava yhtä suuri. On varmistettava, 
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että osallisryhmää kuullaan jatkuvasti, mikä ei varmasti ole mahdollista, jos kokouksia on 
kaksi vuodessa.

Tarkistus 432
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä. Jäsenistä 
vähintään viisi on tiedeyhteisön johtavia 
riippumattomia edustajia.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän on määrä avustaa toimivaltaista viranomaista tarjoamalla teknistä neuvontaa 
ja sen olisi edustettava kaikkia sidosryhmiä. Koska sekä kuluttajat että sijoittajat ovat 
finanssipalvelujen käyttäjiä on tarpeetonta mainita kyseiset ryhmät erikseen. Valvontatoimet 
eivät koske työntekijöitä.

Tarkistus 433
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä. Jäsenistä 
vähintään viisi on tiedeyhteisön johtavia 
riippumattomia edustajia.

Or. en
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Tarkistus 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti EU:n
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä. Millään 
sidosryhmällä ei saa olla muita 
vahvempaa asemaa osallisryhmässä.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että osallisryhmän toiminta on asianmukaista ja oikeudenmukaista 
kaikissa suhteissa. Sanamuoto "tasasuhtaisesti" olisi täsmennettävä. On varmistettava, että 
osallisryhmää kuullaan jatkuvasti, mikä ei varmasti ole mahdollista, jos kokouksia on kaksi 
vuodessa.

Tarkistus 435
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti EU:n
finanssimarkkinoiden toimijoita, 
ammattiyhdistyksiä sekä 
kuluttajajärjestöjä, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti yhteisön
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti unionin
finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja 
finanssipalvelujen käyttäjiä.

Or. en

Tarkistus 437
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Osallisryhmä voi perustaa teknisiä 
kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä, joihin 
voidaan nimittää muita asiantuntijoita 
tarvittavan teknisen asiantuntemuksen 
saatavuuden varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenistä vähintään viisi on tiedeyhteisön 
johtavia riippumattomia edustajia.

Or. en

Tarkistus 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Ammattimaisia markkinatoimijoita sekä 
heidän palveluksessaan olevia 
työntekijöitä edustavia jäseniä on 
enintään viisitoista. Heistä on vähintään 
viiden oltava työntekijöiden edustajia.

Or. en

Tarkistus 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään neljä kertaa 
vuodessa.

Or. en
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Perustelu

Sanamuoto "tasasuhtaisesti" on epäselvä. Sidosryhmien edustuksessa osallisryhmän sisällä ei 
pitäisi noudattaa komission useimmissa aiemmissa ja nykyisissä sidosryhmiä ja 
asiantuntijoita edustavissa kokoonpanoissa sovellettua käytäntöä, jonka mukaisesti alan 
edustajia oli huomattavasti enemmän kuin muiden sidosryhmien edustajia. Siksi on kaikkien 
osallisryhmään kuuluvien alaryhmien edustajamäärän oltava yhtä suuri. On varmistettava, 
että osallisryhmää kuullaan jatkuvasti, mikä ei varmasti ole mahdollista, jos kokouksia on 
kaksi vuodessa.

Tarkistus 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään neljä kertaa 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että osallisryhmän toiminta on asianmukaista ja oikeudenmukaista
kaikissa suhteissa. Sanamuoto "tasasuhtaisesti" olisi täsmennettävä. On varmistettava, että 
osallisryhmää kuullaan jatkuvasti, mikä ei varmasti ole mahdollista, jos kokouksia on kaksi 
vuodessa.

Tarkistus 442
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään neljä kertaa 
vuodessa.

Or. en
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Tarkistus 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
kokoontuu neljännesvuosittain.

Or. en

Tarkistus 444
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
jäsenet nimittää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
hallintoneuvosto asianomaisten 
sidosryhmien ehdotusten perusteella.

3. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
jäsenet nimittää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
hallintoneuvosto asianomaisten 
sidosryhmien ehdotusten perusteella. 
Sidosryhmät osallistuvat täysimääräisesti 
edustajiensa valintaan.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, joka tarjoaa kaikille ryhmään kuuluville 
sidosryhmille käytännössä samoilla ehdoilla samat mahdollisuudet osallistua osallisryhmän 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että sidosryhmien edustajien ei pitäisi olla riippuvaisia 
edustamiensa organisaatioiden resursseista, sillä se johtaa siihen, että eri edustajien 
tosiasiallisesti antaman työpanoksen määrä ja laatu vaihtelee voimakkaasti. Tämä koskee 
alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja muiden tahojen edustajia.
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Tarkistus 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja 
edustus ovat koko yhteisön kannalta 
asianmukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja 
edustus ovat koko yhteisön kannalta 
asianmukaisia.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa, että kaikki jäsenet, jotka eivät 
edusta ammattimaisia markkinatoimijoita 
tai heidän palveluksessa olevia 
työntekijöitä, ilmoittavat mahdolliset 
eturistiriidat. Hallintoneuvosto myös 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellinen jakauma ja 
edustus ovat koko unionin kannalta 
asianmukaisia.

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, joka tarjoaa kaikille ryhmään kuuluville 
sidosryhmille käytännössä samoilla ehdoilla samat mahdollisuudet osallistua osallisryhmän 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että sidosryhmien edustajien ei pitäisi olla riippuvaisia 
edustamiensa organisaatioiden resursseista, sillä se johtaa siihen, että eri edustajien 
tosiasiallisesti antaman työpanoksen määrä ja laatu vaihtelee voimakkaasti. Tämä koskee 
alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja muiden tahojen edustajia.

Tiedonsaantioikeus on olennaisen tärkeä.

Tarkistus 447
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja 
edustus ovat koko yhteisön kannalta 
asianmukaisia.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellinen ja 
sukupuolijakauma ja edustus ovat koko 
unionin kannalta asianmukaisia.

Or. en

Tarkistus 448
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmälle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmälle ja matka- ja 
majoituskulujen asianmukaisen 
korvaamisen sekä toimintaan 
osallistumiseen liittyvän korvauksen 
maksamisen niille jäsenille, joiden osalta 
korvauksen saaminen on osallistumisen 
edellytys. Unionin talousarviosta olisi 
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myös osoitettava riittävä rahoitus sellaisen 
asiantuntijakeskuksen perustamiseksi, 
jossa finanssipalvelujen sääntelyn ja 
valvonnan ammattimaiset asiantuntijat 
voivat antaa teknistä neuvontaa 
yksinomaan ostopuolella toimivia 
sijoittajia, pk-yrityksiä ja kuluttajia 
edustaville järjestöille niiden 
osallisryhmissä antaman panoksen 
tehostamiseksi.

Or. en

Tarkistus 449
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmälle.

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa kaikkien tietojen julkistamisen 
sekä finanssipalvelujen riittävien 
sihteeripalvelujen tarjoamisen 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle.
Muut kuin ammattimaiset jäsenet saavat 
asianmukaisen korvauksen tekemästään 
työstä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, joka tarjoaa kaikille ryhmään kuuluville 
sidosryhmille käytännössä samoilla ehdoilla samat mahdollisuudet osallistua osallisryhmän 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että sidosryhmien edustajien ei pitäisi olla riippuvaisia 
edustamiensa organisaatioiden resursseista, sillä se johtaa siihen, että eri edustajien 
tosiasiallisesti antaman työpanoksen määrä ja laatu vaihtelee voimakkaasti. Tämä koskee 
alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja muiden tahojen edustajia.

Tiedonsaantioikeus on olennaisen tärkeä.
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Tarkistus 450
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 
edustaville arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän jäsenille osoitetaan 
budjetti. Hallintoneuvosto hyväksyy 
budjetin, jonka on oltava riittävä, jotta 
sillä voidaan kattaa valmistelevien 
kokousten järjestämisestä ja niihin 
osallistumisesta sekä ulkoisten 
tutkimusten ja mielipidetiedustelujen 
teettämisestä aiheutuneet kustannukset.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, joka tarjoaa kaikille ryhmään kuuluville 
sidosryhmille käytännössä samoilla ehdoilla samat mahdollisuudet osallistua osallisryhmän 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että sidosryhmien edustajien ei pitäisi olla riippuvaisia 
edustamiensa organisaatioiden resursseista, sillä se johtaa siihen, että eri edustajien 
tosiasiallisesti antaman työpanoksen määrä ja laatu vaihtelee voimakkaasti. Tämä koskee 
alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja muiden tahojen edustajia.

Tarkistus 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 
edustavat arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän jäsenet saavat 
asianmukaisen taloudellisen korvauksen.

Or. en
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Tarkistus 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä 
edustavat arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän jäsenet saavat 
asianmukaisen taloudellisen korvauksen.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että osallisryhmän toiminta on asianmukaista ja oikeudenmukaista 
kaikissa suhteissa.

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, joka tarjoaa kaikille ryhmään kuuluville 
sidosryhmille käytännössä samoilla ehdoilla samat mahdollisuudet osallistua osallisryhmän 
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että sidosryhmien edustajien ei pitäisi olla riippuvaisia 
edustamiensa organisaatioiden resursseista, sillä se johtaa siihen, että eri edustajien 
tosiasiallisesti antaman työpanoksen määrä ja laatu vaihtelee voimakkaasti. Tämä koskee 
alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja muiden tahojen edustajia.

Tarkistus 453
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli 
vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi 
valintamenettely.

4. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
jäsenten toimikausi on viisi vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

Or. en
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Tarkistus 454
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä 
toimikautta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenet nimittävät puheenjohtajan 
keskuudestaan.

Or. en

Perustelu

Jotta lujitetaan entisestään arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän riippumattomuutta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen johdon suhteen, on ryhmän puheenjohtajan valinta 
jätettävä arvopaperimarkkinaviranomaisen johdon sijasta ryhmän omien jäsenten huoleksi.

Tarkistus 456
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä saa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta kaikki 
neuvontatehtäviensä hoitamiseen 
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tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä on tiedonsaannin suhteen täysin riippuvainen 
arvopaperimarkkinaviranomaisesta. Kun viranomainen haluaa konsultoida osallisryhmää, 
olisi sen autettava tätä saamaan kaikki asiaan liittyvät tiedot.

Tarkistus 457
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin, 
mukaan luettuna asiat, jotka koskevat 
yhteisten kantojen vahvistamista 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) kanssa 42 artiklan 
mukaisesti, keskittyen erityisesti 7 ja 8 
artiklassa vahvistettuihin tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pitäisi voida antaa tarvittaessa panoksensa myös 
finanssiryhmittymiä koskevaan päätöksentekoon silloin, kun ryhmittymä harjoittaa 
pankkitoimintaa, sekä muihin Euroopan valvontaviranomaisen hoitamiin tehtäviin, vaikka se 
pitäisikin keskittyä 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin.
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Tarkistus 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta,
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäviin.

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta.
Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
jäsenten mahdolliset eturistiriidat on 
ilmoitettava aina kun osallisryhmä antaa 
lausuntoja tai neuvoja.

Or. en

Tarkistus 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7–19 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Perustelu

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
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stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

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

Tarkistus 460
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7–19 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmää kuullaan riittävästi kaikista sidosryhmille tärkeistä 
kysymyksistä. Pankkialan osallisryhmää olisi kuultava aiottua laaja-alaisemmin 7–19 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen yhteydessä.

Mikäli viranomainen määrittää toimeksiannot, se luultavasti hukuttaa osallisryhmän 
vähäpätöisillä raporteilla.

Osallisryhmien jäsenistöt edustavat erilaisia etuja ja näkemyksiä. Kuluttajien ja muiden 
käyttäjien olisi voitava lausua näkemyksensä, joka ei välttämättä vastaa osallisryhmän 
enemmistön kantaa.

Tarkistus 461
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 



AM\809369FI.doc 91/94 PE439.919v01-00

FI

voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

voi antaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7, 8, 9 ja 10 artiklassa
yksilöityihin 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 462
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
päättää kuultavista kysymyksistä ja voi 
osallistua kokousten esityslistojen 
laatimiseen. Kaikilla osallisryhmän 
jäsenillä on mahdollisuus esittää 
ehdotuksia. Arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä tekee lopullisen päätöksen 
siitä, mitkä ehdotetuista asioista otetaan 
esityslistalle ottaen huomioon, että 
kullakin osallisryhmään kuuluvalla 
sidosryhmällä on oikeus saada 
ehdottamansa asian otetuksi esityslistalle. 
Kukin sidosryhmä voi vapaasti esittää 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja, joiden ei tarvitse 
vastata osallisryhmän enemmistön 
kantaa.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän jäsenistö edustaa erilaisia etuja ja näkemyksiä. Kuluttajien ja muiden 
käyttäjien olisi voitava lausua näkemyksensä, joka ei välttämättä vastaa osallisryhmän 
enemmistön kantaa. Mikäli sidosryhmille ei myönnetä tätä oikeutta, on vaarana, että 
osallisryhmän toiminta lamautuu.
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Tarkistus 463
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osallisryhmä päättää kuultavista 
kysymyksistä ja voi osallistua kokousten 
esityslistojen laatimiseen. Kaikilla 
osallisryhmän jäsenillä on mahdollisuus 
esittää ehdotuksia. Osallisryhmä tekee 
lopullisen päätöksen siitä, mitkä 
ehdotetuista asioista otetaan esityslistalle 
ottaen huomioon, että kullakin 
sidosryhmällä on oikeus saada 
ehdottamansa asian otetuksi esityslistalle.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmää kuullaan riittävästi kaikista sidosryhmille tärkeistä 
kysymyksistä. Pankkialan osallisryhmää olisi kuultava aiottua laaja-alaisemmin 7–
19 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen yhteydessä.

Mikäli viranomainen määrittää toimeksiannot, se luultavasti hukuttaa osallisryhmän 
vähäpätöisillä raporteilla.

Osallisryhmien jäsenistöt edustavat erilaisia etuja ja näkemyksiä. Kuluttajien ja muiden 
käyttäjien olisi voitava lausua näkemyksensä, joka ei välttämättä vastaa osallisryhmän 
enemmistön kantaa.

Tarkistus 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osallisryhmä päättää kuultavista 
kysymyksistä sekä kokousten esityslistoille 
otettavista asioista.
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Or. en

Tarkistus 465
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kukin sidosryhmä voi vapaasti esittää 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja, joiden ei tarvitse 
vastata osallisryhmän enemmistön 
kantaa.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmää kuullaan riittävästi kaikista sidosryhmille tärkeistä 
kysymyksistä. Pankkialan osallisryhmää olisi kuultava aiottua laaja-alaisemmin 7–
19 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen yhteydessä.

Mikäli viranomainen määrittää toimeksiannot, se luultavasti hukuttaa osallisryhmän 
vähäpätöisillä raporteilla.

Osallisryhmien jäsenistöt edustavat erilaisia etuja ja näkemyksiä. Kuluttajien ja muiden 
käyttäjien olisi voitava lausua näkemyksensä, joka ei välttämättä vastaa osallisryhmän 
enemmistön kantaa.

Tarkistus 466
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
vahvistaa työjärjestyksensä.

6. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä 
kahden kolmasosan enemmistön yhteisen 
kannan perusteella.



PE439.919v01-00 94/94 AM\809369FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Koska on todennäköistä, että osallisryhmässä edustettuina olevien näkemysten kirjo on 
huomattava, on tärkeää vahvistaa heti alussa selkeä työjärjestys. Tähän päästään parhaiten 
sitouttamalla vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä työjärjestykseen. Näin ehkäistään myös 
se, että yhden sidosryhmän edustajat pääsevät hallitsevaan asemaan päätöksenteon suhteen.

Tarkistus 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
vahvistaa työjärjestyksensä.

6. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä 
vahvistaa työjärjestyksensä ja nimittää 
puheenjohtajansa jäsentensä 
keskuudesta.

Or. en


