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Tarkistus 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) helpottamalla kansallisten 
valvontaviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa;

1) helpottamalla kansallisten 
valvontaviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa ottaen samalla huomioon 
tietojen luottamuksellisuus;

Or. de

Perustelu

Tietojen luottamuksellisuuden säilyminen on turvattava aina, kun tietoja vaihdetaan 
viranomaisten kesken. Tämä on tehtävä pikaisesti, jotta voidaan välttää markkinoiden väärät 
reaktiot ja suojata alttiina olevia yrityksiä.

Tarkistus 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) määrittämällä sellaisten tietojen 
laajuuden, joiden tulisi olla kaikkien 
asianomaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla, ja 
varmistamalla kyseisten tietojen 
luotettavuuden;

2) määrittämällä sellaisten tietojen 
laajuuden, joiden tulisi olla kaikkien 
asianomaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla, ja 
varmistamalla kyseisten tietojen 
luotettavuuden ottaen samalla huomioon 
tietojen luottamuksellisuus;

Or. de

Perustelu

Tietojen luottamuksellisuuden säilyminen on turvattava aina, kun tietoja vaihdetaan 
viranomaisten kesken. Tämä on tehtävä pikaisesti, jotta voidaan välttää markkinoiden väärät 
reaktiot ja suojata alttiina olevia yrityksiä. 
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Tarkistus 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) ryhtymällä kaikkiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin taloudellista epävakautta 
ja kriisiä koskevissa tilanteissa, jotta 
asiaankuuluvat toimivaltaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset saavat yhteisen 
vastauksen aikaan mahdollisimman 
nopeasti ja automaattisesti; 

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) ryhtymällä kaikkiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin taloudellista epävakautta 
ja kriisiä koskevissa tilanteissa 
asiaankuuluvien toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten toteuttamien 
toimien koordinoinnin helpottamiseksi.

Or. en



AM\809582FI.doc 5/108 PE439.927v01-00

FI

Tarkistus 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) toimimalla useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa toimivien laitosten 
raporttien keskeisenä vastaanottajana.  
Otettuaan raportit vastaan viranomainen 
jakaa tiedot toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa.

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomainen laatii monissa tapauksissa tekniset normit pääomaa koskevien 
ja muiden sääntöjen täytäntöönpanemiseksi (katso koontidirektiivi). Sen varmistamiseksi, että 
kaikki sääntelyviranomaiset toimivat samojen tietojen perusteella ja että koordinointi kriisissä 
olisi saumattomampaa, Euroopan pankkiviranomaisen olisi kehityttävä sääntelyä koskevien 
raporttien keskeiseksi vastaanottajaksi, jolloin voitaisiin myös välttää nykyinen raportointia 
koskeva päällekkäisyys jäsenvaltioiden tasolla. 

Tarkistus 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön 
laajuisia arviointeja finanssilaitosten 
kyvystä kestää epäsuotuisaa 
markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää 
kansallisten valvontaviranomaisten 
sovellettaviksi

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön 
laajuisia arviointeja finanssilaitosten 
kyvystä kestää epäsuotuisaa 
markkinakehitystä ja rahoitustuotteiden 
ominaispiirteistä ja jakeluprosesseista 
johtuvista uhista. Tätä varten se kehittää 
kansallisten valvontaviranomaisten 
sovellettaviksi
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Or. en

Perustelu

The amendment  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 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan 
tuotteen ominaispiirteiden ja 
jakeluprosessien vaikutusta laitoksen 
taloudelliseen asemaan ja asiakkaan 
suojeluun;

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

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa Euroopan pankkiviranomaisen
ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri 
aloja koskevat muutokset, riskit ja 
haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla 
tavalla huomioon.

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (sekakomitea)
kanssa tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, 
että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja 
haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla 
tavalla huomioon.

Or. en

Tarkistus 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
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 
foorumeihin, jotka käsittelevät kansallisia 
kysymyksiä ja niiden omia unionin 
lainsäädännön mukaisia toimia ja 
valmiuksia koskevia kysymyksiä.

Or. en
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Tarkistus 393
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 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 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
osallistuu Euroopan unionin 
edustamiseen kaikilla kansainvälisillä 
foorumeilla, jotka käsittelevät 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
piiriin kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa.

Or. en
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Tarkistus 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
osallistuu kolmansien maiden 
valvontajärjestelmiä koskevien 
vastaavuuspäätösten valmisteluun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
osallistuu kolmansien maiden 
valvontajärjestelmiä koskevien
vastaavuuspäätösten valmisteluun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti. Komissio 
hyväksyy delegoidut säädökset 
7 a−7 d artiklan mukaisesti tässä 
artiklassa tarkoitettujen 
vastaavuusarviointien tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy delegoidut säädökset 
7 a−7 d artiklan mukaisesti toisessa 
kohdassa tarkoitettujen 
vastaavuusarviointien tekemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 397
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, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisten 
valvontaviranomaisten 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, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi omasta 
aloitteestaan tai kansallisten 
valvontaviranomaisten pyynnöstä valvoa 
arviointeja ja antaa neuvontaa 
yhdenmukaistamiseksi ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten tarjoamiseksi ja antaa 
ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden 
arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion 
viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 
20 artiklaa. 

Or. en

Tarkistus 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
voi yhteisten ohjeiden perusteella muuttaa 
direktiivin 2007/44/EY mukaista 
arviointimenettelyä. Vastaanotettuaan 
ilmoituksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen toimii yhdessä 
asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

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

Tarkistus 399
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
viranomaisten on vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
toimitettava sille kaikki tiedot, joita se 
tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten on vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
toimitettava sille kaikki tiedot, joita se 
tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen.

Or. en

Tarkistus 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan
säännöllisin väliajoin. Pyynnöissä on 
käytettävä yleisiä raportointimuotoja, 
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tarvittaessa konsolidoidulla tasolla.

Or. en

Tarkistus 401
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 
saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
viranomaisten on vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
avustettava sitä tällaisten tietojen 
keräämisessä.

Or. en

Tarkistus 402
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 

Poistetaan.
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saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.
Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
viranomaisten on vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
avustettava sitä tällaisten tietojen 
keräämisessä.

Or. en

Perustelu

Säännös johtaa rahoituslaitosen raportointivelvoitteiden päällekkäisyyteen ja kyseisten 
laitosten mahdollisiin lojaliteettiristiriitoihin. Kansallisten valvontaviranomaisten on 
toimittava yhteyspisteenä. Monet raportointitasot eivät ole hyödyllisiä, ja siksi uudessa 
valvontarakenteessa olisi käytettävä nykyisiä raportointirakenteita.

Tarkistus 403
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 
saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
viranomaisten on vakuutus- ja 
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työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
avustettava sitä tällaisten tietojen 
keräämisessä.

Or. en

Perustelu

Säännös johtaa rahoituslaitosen raportointivelvoitteiden päällekkäisyyteen ja kyseisten 
laitosten mahdollisiin lojaliteettiristiriitoihin. Kansallisten valvontaviranomaisten on 
toimittava yhteyspisteenä. Monet raportointitasot eivät ole hyödyllisiä, ja siksi uudessa 
valvontarakenteessa olisi käytettävä nykyisiä raportointirakenteita.

Tarkistus 404
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 
saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 
saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille edellyttäen, että tietojen 
toimittamisesta vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle johtuvat 
kustannukset ovat oikeassa suhteessa 
tiedon luonteeseen. Sen on ilmoitettava 
tällaisista pyynnöistä asianomaisille 
kansallisille valvontaviranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset taikka muut 
viranomaiset eivät anna niitä ajoissa 
saataville, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Jos tietoja ei ole saatavilla, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi osoittaa 
perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Sen on ilmoitettava tällaisista 
pyynnöistä asianomaisille kansallisille 
valvontaviranomaisille.

Or. it

Perustelu

Olemassa olevia raportointimenetelmiä tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. 
Kaksinkertaisuuden ja tarpeettomien kustannusten välttämiseksi on tärkeää välttää 
mahdollisimman hyvin uusia tasoja ja tietopyyntöjä.

Tarkistus 406
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen 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 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä 
tehtäviään vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen on otettava EJRK:n 
varoitukset ja suositukset tarkoin 
huomioon.

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä 
tehtäviään vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen on otettava EJRK:n 
varoitukset ja suositukset huomioon.

Or. en
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Tarkistus 409
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja
työeläkealan osallisryhmät

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

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

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmä sidosryhmien 
kuulemiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmä sidosryhmien 
kuulemiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla. Osallisryhmää kuullaan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
kaikista asiaankuuluvista päätöksistä ja 
toimista. Mikäli välitöntä kuulemista ei 
hätätilanteen takia voida järjestää, 
osallisryhmälle on tiedotettava 
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päätöksestä mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 411
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtävien kannalta keskeisillä aloilla.

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
perustaa kaksi osallisryhmää, eli yhden 
vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmän ja yhden työeläkealan 
osallisryhmän, jäljempänä 
"osallisryhmät", sidosryhmien 
kuulemiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 412
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan vakuutus-, jälleenvakuutus-
ja työeläkealan osallisryhmä sidosryhmien 
kuulemiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmä ja 
työeläkealan osallisryhmä sidosryhmien 
kuulemiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla. 

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä.

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti unionin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä.

Vähintään viiden jäsenen on oltava 
riippumattomia tiedeyhteisön edustajia.
Ammattimaisia markkinatoimijoita ja 
niiden työntekijöitä edustavien jäsenten 
enimmäismäärä on 15. Vähintään viiden 
heistä on oltava työntekijöiden edustajia.
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Or. en

Tarkistus 414
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 
jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä
sekä kuluttajia ja vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkepalvelujen
käyttäjiä.

2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka 
edustavat tasasuhtaisesti Euroopan 
unionin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä sekä kuluttajia ja 
vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelujen 
käyttäjiä. Työeläkealan osallisryhmässä 
on 30 jäsentä, jotka edustavat 
tasasuhtaisesti Euroopan unionin 
työeläkelaitoksia, niiden jäseniä ja 
edunsaajia sekä niitä tukevia yrityksiä.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.The reference here  is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group.The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 415
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä 
sekä kuluttajia ja vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkepalvelujen
käyttäjiä

2. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan ja 
työeläkealan ryhmissä on kummassakin 
30 jäsentä. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmä edustaa 
tasasuhtaisesti yhteisön vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
vakuutuspalvelujen käyttäjiä.
Työeläkealan osallisryhmä edustaa 
tasasuhtaisesti Euroopan unionin 
työeläkerahastoja, niiden jäseniä ja 
edunsaajia sekä kuluttajia ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä. 

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 416
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä 
sekä kuluttajia ja vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkepalvelujen

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä.
Enintään 15 jäsenistä on 
vakuutusyhtiöiden, 
jälleenvakuutusyhtiöiden ja 
työeläkerahastojen edustajia. Vähintään 
viiden jäsenen on oltava ostopuolen 
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käyttäjiä. laitosten, työntekijöiden (kuten 
ammattiliittojen) ja kuluttajien ja 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjien edustajia.
Vähintään viiden jäsenen on oltava 
riippumattomia tiedeyhteisön edustajia..

Or. en

Perustelu

On asianmukaista varmistaa, että alan edustajat ovat asianmukaisesti edustettuina, koska 
osallisryhmän odotetaan tarjoavan monimutkaisia ja alakohtaisia neuvoja. Alan osuus ei 
saisi kuitenkaan olla enemmän kuin puolet jäsenistä, ja tiedeyhteisön olisi myös oltava 
edustettuna täydentävän ja puolueettoman asiantuntemuksen tarjoamiseksi.

Tarkistus 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä.

2.  Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti unionin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia. Vähintään viiden jäsenen on 
oltava riippumattomia tiedeyhteisön 
edustajia. Markkinatoimijoita edustavien 
jäsenten enimmäismäärä on kymmenen. 
Pk-yritysten on valittava vähintään 
kymmenen jäsentä.

Or. en
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Tarkistus 418
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä.

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat EU:n vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä sekä 
kuluttajia ja vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkepalvelujen käyttäjiä. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmässä on vähintään kymmenen 
kuluttajien ja eläkerahaston 
edunvalvojien kaltaisten käyttäjien 
edustajaa, viisi työntekijöiden edustajaa, 
viisi riippumatonta tiedeyhteisön 
edustajaa ja enintään kymmenen 
valvottavien laitosten järjestöjen 
edustajaa.

Or. en

Tarkistus 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, niiden työntekijöitä
sekä kuluttajia ja vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkepalvelujen
käyttäjiä.

2. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmässä on 30 jäsentä, 
jotka edustavat tasasuhtaisesti EU:n 
vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä ja 
työeläkerahastoja, ammattiliittoja ja 
yhteiskunnallisia järjestöjä sekä kuluttajia 
ja vakuutuspalvelujen käyttäjiä. Millään 
ryhmän sidosryhmällä ei ole muita 
vahvempaa asemaa. Vähintään viiden 
jäsenistä on oltava riippumattomia 
tutkijoita.



PE439.927v01-00 24/108 AM\809582FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän asianmukainen ja oikeudenmukainen toiminta olisi taattava kaikissa suhteissa. 
Sanamuotoa "tasasuhteisesti" olisi selkeytettävä. Osallisryhmän jatkuva kuuleminen on myös 
taattava, eikä se ole varmaa kahdella kokouksella vuodessa. 

Tarkistus 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja
työeläkealan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän asianmukaisen ja oikeudenmukainen toiminta olisi taattava kaikissa suhteissa. 
Sanamuotoa "tasasuhteisesti" olisi selkeytettävä. Osallisryhmän jatkuva kuuleminen on myös 
taattava, eikä se ole varmaa kahdella kokouksella vuodessa. 

Tarkistus 421
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä kokoontuu
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Osallisryhmät kokoontuvat vähintään 
kaksi kertaa vuodessa.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
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relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

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

Tarkistus 422
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa.

Or. en

Tarkistus 423
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenet 
nimittää vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan
osallisryhmän ja työeläkealan 
osallisryhmän jäsenet nimittää vakuutus- ja 
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hallintoneuvosto asianomaisten 
sidosryhmien ehdotusten perusteella.

työeläkeviranomaisen hallintoneuvosto 
asianomaisten sidosryhmien ehdotusten 
perusteella. 

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 424
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenet 
nimittää vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
hallintoneuvosto asianomaisten 
sidosryhmien ehdotusten perusteella.

3. Osallisryhmien jäsenet nimittää 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
hallintoneuvosto asianomaisten 
sidosryhmien ehdotusten perusteella.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 425
Sharon Bowles

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 jakauma ja 
edustus ovat koko Euroopan unionin
kannalta asianmukaisia.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 426
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 
sukupuoleen liittyvä jakauma ja edustus 
ovat koko Euroopan unionin kannalta 
asianmukaisia.

Or. en
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Tarkistus 427
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle ja riittävät 
matkakorvaukset ja päivärahat sekä 
korvauksen toimintaan osallistumisesta 
niille jäsenille, joiden osallistumisen 
korvauksen puuttuminen estäisi. EU:n 
talousarviosta olisi myös tarjottava 
asianmukainen rahoitus 
osaamiskeskukselle, jossa 
rahoituspalvelujen sääntelyn ja 
valvonnan ammattimaiset asiantuntijat 
voivat antaa yksinomaan ostopuolen 
investoijille, pk-yrityksille ja 
kuluttajajärjestöille teknistä neuvontaa, 
jolla tuetaan niiden panosta 
osallisryhmien neuvontaryhmissä.

Or. en

Tarkistus 428
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmälle ja
työeläkealan osallisryhmälle. 

Or. en
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Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 kohta – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle. 
Osallisryhmän voittoa tavoittelemattomia 
järjestöjä edustavia jäseniä varten 
perustetaan asianmukainen taloudellinen 
korvaus.

Or. en

Tarkistus 430
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmälle.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen osallisryhmille.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
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the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 431
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä edustaville 
jäsenille osoitetaan talousarvio. 
Hallintoneuvosto sopii tästä 
talousarviosta, ja sen on oltava riittävä 
kattamaan valmistelukokouksien 
järjestämiseen ja niihin osallistumiseen ja 
ulkopuolisten tutkimusten ja lausuntojen 
tilaamiseen liittyvät kustannukset.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii siten, että kaikilla ryhmän sidosryhmillä on 
käytännössä samat edellytykset ja mahdollisuudet osallistua työhön. Se tarkoittaa, että 
osallisryhmien osallistujien ei tarvitse nojata edustamiensa järjestöjen resursseihin, koska se 
johtaa suureen epätasapainoon sen työn määrässä ja laadussa, jonka eri edustajat voivat 
todellisuudessa suorittaa. Tämä koskee alan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten jne. 
edustajia.
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Tarkistus 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Osallisryhmän voittoa 
tavoittelemattomia järjestöjä edustavia 
jäseniä varten perustetaan 
asianmukainen taloudellinen korvaus.

Or. en

Perustelu

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

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

Tarkistus 433
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

4. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmän ja työeläkealan
osallisryhmän jäsenten toimikausi on kaksi 
ja puoli vuotta, jonka jälkeen järjestetään 
uusi valintamenettely.

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
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vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 434
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

4. Osallisryhmien jäsenten toimikausi on 
kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen 
järjestetään uusi valintamenettely.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 435
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

4. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta, jonka jälkeen 
järjestetään uusi valintamenettely.
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Or. en

Tarkistus 436
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä 
toimikautta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 437
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
antaa osallisryhmälle kaikki sen 
neuvontatehtävien suorittamiseksi 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmä on tietojensa osalta täysin riippuvainen vakuutus- ja työeläkeviranomaisesta. 
Kun vakuutus- ja työeläkeviranomainen pyytää neuvontaa, sen pitäisi edistää osallisryhmän 
pääsyä asiaankuuluviin tietoihin.
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Tarkistus 438
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy vakuutus- ja
työeläkeviranomaisen tehtäviin, mukaan 
luettuna yhteisten kantojen 
aikaansaaminen Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala) ja 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa 42 artiklan 
mukaisesti, keskittyen erityisesti 7 ja 
8 artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän olisi myös voitava osallistua asianmukaisesti finanssiryhmittymiä koskevaan 
päätöksentekoon, mikäli kyseisillä ryhmittymillä on vakuutus- tai työeläkealaan liittyvää 
liiketoimintaa.

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

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä antaa vakuutus-
ja työeläkeviranomaiselle lausuntoja ja 
neuvoja mistä tahansa asiasta. Kaikki 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän jäsenten 
eturistiriidat on julkistettava aina, kun 
osallisryhmä antaa lausuntoja tai 
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neuvoja.

Or. en

Tarkistus 440
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5.  Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmä ja työeläkealan osallisryhmä 
voivat antaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle lausuntoja ja 
neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 
ja 8 artiklassa yksilöityihin vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 441
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5. Osallisryhmät voivat antaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle lausuntoja ja 
neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.
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Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5.  Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5.  Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä antaa vakuutus-
ja työeläkeviranomaiselle lausuntoja ja 
neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin keskittyen erityisesti 7 ja 
8 artiklassa tarkoitettuihin tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 443
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
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vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7, 8, 9 ja 10 artiklassa
yksilöityihin vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtäviin.

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, 
joka liittyy 7−19 artiklassa yksilöityihin 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
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 
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.)
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Tarkistus 445
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä päättää 
neuvontaan liittyvistä asiaankuuluvista 
kysymyksistä, ja sillä on myös 
mahdollisuus vaikuttaa kokousten 
esityslistaan. Kaikilla ryhmän edustajilla 
on mahdollisuus osallistua. Vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä tekee lopullisen päätöksen 
ehdotetuista esityslistan kohdista, ja 
kunkin osallisryhmän alaryhmällä on 
oikeus saada ehdottamansa kohdat 
esityslistalle. Kaikki osallisryhmän 
alaryhmät voivat vapaasti antaa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
lausuntojaan ja neuvojaan, jotka eivät 
välttämättä ole osallisryhmän enemmistön 
mielipiteitä.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän ryhmillä on jäsenyytensä puolesta erilaisia etuja ja mielipiteitä. Kuluttajien ja 
muiden käyttäjien olisi voitava antaa lausuntonsa, joka ei välttämättä ole osallisryhmän 
enemmistön mielipide. Mikäli sidosryhmille ei anneta tätä oikeutta, se saattaa halvaannuttaa 
ryhmän työn.

Tarkistus 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Osallisryhmä päättää kuulemiseen 
liittyvistä asiaankuuluvista kysymyksistä 
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sekä kokousten esityslistasta.

Or. en

Tarkistus 447
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmä ja työeläkealan osallisryhmä 
vahvistavat työjärjestyksensä.

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 448
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Osallisryhmät vahvistavat 
työjärjestyksensä.

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
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genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Tarkistus 449
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä jäsenten kahden 
kolmasosan enemmistön sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Koska osallisryhmän jäsenten näkemykset eroavat todennäköisesti huomattavasti toisistaan, 
on tärkeää laatia alusta alkaen vahva työjärjestys. Se saadaan parhaiten aikaan soveltamalla 
työjärjestyksen hyväksymiseen jäsenten vähintään kahden kolmasosan enemmistöä. Sillä 
estetään myös se, että yhden sidosryhmän jäsenet hallitsevat päätöksentekoa.

Tarkistus 450
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän lausunnot ja 
neuvot sekä sen kuulemisesta saadut 
tulokset. 

7. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmän ja työeläkealan
osallisryhmän lausunnot ja neuvot sekä 
niiden kuulemisesta saadut tulokset. 
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Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 451
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän lausunnot ja 
neuvot sekä sen kuulemisesta saadut 
tulokset.

7. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa osallisryhmien lausunnot ja 
neuvot sekä niiden kuulemisesta saadut 
tulokset 

Or. en

Perustelu

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 452
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että vakuutus- ja työeläkeala 
ottavat kulujensa sisällyttämisessä 
huomioon suhdanteet ja että 10 tai 
11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät 
millään välittömällä tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen 

Or. en

Tarkistus 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen asiaankuuluvassa 
päätöksessä todetaan, että ne eivät vaikuta 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen toiminta ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa valtion 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Ehdotetulla lisäyksellä pyritään vahvistamaan kyseistä 
periaatetta. Kun kyseinen lauseke lisätään vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätökseen, 
viranomainen harkitsee ja analysoi jokaisella kerralla, puututaanko tällaisella päätöksellä 
jäsenvaltion finanssipoliittiseen vastuuseen.
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Tarkistus 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät merkittävällä tavalla 
välittömästi vaikuta jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 455
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 artiklan nojalla tehdyt 
päätökset eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklaan aiotaan soveltaa jäsenvaltioiden harkintaa, sitä pitäisi soveltaa vain 
päätöksiin, jotka tehdään 10 artiklan mukaisissa kriisitilanteissa, joihin jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat mahdollisesti julkisella rahalla. Asetuksen 11 artiklaa ei pitäisi 
kattaa, koska välitystä sovellettaisiin vain tavallisina aikoina ja meneillään olevaan 
valvontaan.
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Tarkistus 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät välittömästi vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi oltava sitovat valtuudet "kansallisten 
valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemisen" ja "kriisitilanteiden" osalta. 
Lausekkeita, joilla jäsenvaltioita suojellaan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöksiltä, 
olisi rajoitettava, ja yleisesti olisi noudatettava sääntöjä, jonka mukaan sääntöjä on 
noudatettava tai siitä on annettava selvitys. Suojalausekkeista ei saisi kehittyä mahdollista 
porsaanreikää.

Tarkistus 457
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle 
yhden kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Poistetaan.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös 
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vaikuttaa sen finanssipoliittiseen 
vastuuseen, ja osoitettava selvästi, miten 
se siihen vaikuttaa.
Tällöin lykätään vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöstä.
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen on 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen pysyä 
päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota 
sen. 
Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.
Jos neuvosto päättää pitää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen voimassa 
tai jollei se tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätöksen 
lykkääminen päättyy välittömästi. 

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklaan aiotaan soveltaa jäsenvaltioiden harkintaa, sitä pitäisi soveltaa vain 
päätöksiin, jotka tehdään 10 artiklan mukaisissa kriisitilanteissa, joihin jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat mahdollisesti julkisella rahalla. Asetuksen 11 artiklaa ei pitäisi 
kattaa, koska välitystä sovellettaisiin vain tavallisina aikoina ja meneillään olevaan 
valvontaan.

Tarkistus 458
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 

2. Jos jäsenvaltio ei hyväksy 11 artiklan
3 kohdan nojalla tehtyä päätöstä, koska se
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finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi
ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle 
yhden kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

vaikuttaa sen finanssipoliittiseen 
vastuuseen, se ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle ja 
Euroopan parlamentille 
kahdenkymmenen työpäivän kuluessa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 459
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle 
yhden kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle 
kahdenkymmenen työpäivän kuluessa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
annettava vaikutustenarviointi siitä, miten
paljon se siihen vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
annettava vaikutustenarviointi siitä, miten
paljon se siihen vaikuttaa.

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi oltava sitovat valtuudet "kansallisten 
valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemisen" ja "kriisitilanteiden" osalta. 
Lausekkeita, joilla jäsenvaltioita suojellaan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöksiltä, 
olisi rajoitettava, ja yleisesti olisi noudatettava sääntöjä, jonka mukaan sääntöjä on 
noudatettava tai siitä on annettava selvitys. Suojalausekkeista ei saisi kehittyä mahdollista 
porsaanreikää.
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Tarkistus 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto tekee 
päätöksen siitä, pidetäänkö päätös 
voimassa vai kumotaanko se, jäsentensä 
määräenemmistöllä, jossa ei oteta 
huomioon kyseessä olevaa jäsenvaltiota 
edustavan neuvoston jäsenen ääntä, 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen on ilmoittanut 
jäsenvaltioille neljännen alakohdan 
mukaisesti. Määräenemmistöksi 
määritellään vähintään 55 prosenttia 
neuvoston jäsenistä lukuun ottamatta 
kyseessä olevaa jäsenvaltiota, ja 
vähintään 14 niistä edustaa jäsenvaltioita, 
joiden väkiluku on vähintään 
65 prosenttia unionin väkiluvusta lukuun 
ottamatta kyseessä olevan jäsenvaltion 
väkilukua.

Or. en

Tarkistus 463
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto tekee 
päätöksen annettujen äänten 
enemmistöllä kokouksessa, joka pidetään 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun vakuutus- ja 



AM\809582FI.doc 49/108 PE439.927v01-00

FI

kumotaanko se. työeläkeviranomainen on ilmoittanut 
jäsenvaltiolle edellisen alakohdan 
mukaisesti, siitä, pidetäänkö päätös 
voimassa.

Or. en

Tarkistus 464
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en

Tarkistus 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Jos vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen päätavoitteena on poistaa epävarmuus kaikissa niissä tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tekisi päätöstä säädettynä kahden kuukauden aikana. Toimimattomuus 
jäsenvaltioiden kannalta niin tärkeässä aiheessa kuin finanssipoliittinen vastuu ei saa johtaa 
mihinkään kielteisiin seurauksiin jäsenvaltioille. Sen takia ehdotetaan, että vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kyseenalaistettu päätös katsotaan lopulliseksi, kun on kulunut kaksi 
kuukautta siitä, kun neuvoston piti antaa päätöksensä. 

Tarkistus 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen voimassa 
tai jollei se tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätöksen 
lykkääminen päättyy välittömästi. 

Jos neuvosto päättää pitää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen voimassa, 
päätöksen lykkääminen päättyy 
välittömästi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen päätavoitteena on poistaa epävarmuus kaikissa niissä tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tekisi päätöstä säädettynä kahden kuukauden aikana. Toimimattomuus 
jäsenvaltioiden kannalta niin tärkeässä aiheessa kuin finanssipoliittinen vastuu ei saa johtaa 
mihinkään kielteisiin seurauksiin jäsenvaltioille. Sen takia ehdotetaan, että vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kyseenalaistettu päätös katsotaan lopulliseksi, kun on kulunut kaksi 
kuukautta siitä, kun neuvoston piti antaa päätöksensä. 

Tarkistus 467
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – kuudes alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen voimassa
tai jollei se tee päätöstä kahden kuukauden 

Jos neuvosto päättää kumota vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen tai jollei 
se tee päätöstä kahden kuukauden 
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kuluessa, päätöksen lykkääminen päättyy 
välittömästi.

kuluessa, päätöksen lykkääminen 
kumotaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – kuudes a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätös on 
lopullinen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen päätavoitteena on poistaa epävarmuus kaikissa niissä tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tekisi päätöstä säädettynä kahden kuukauden aikana. Toimimattomuus 
jäsenvaltioiden kannalta niin tärkeässä aiheessa kuin finanssipoliittinen vastuu ei saa johtaa 
mihinkään kielteisiin seurauksiin jäsenvaltioille. Sen takia ehdotetaan, että vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen kyseenalaistettu päätös katsotaan lopulliseksi, kun on kulunut kaksi 
kuukautta siitä, kun neuvoston piti antaa päätöksensä. 

Tarkistus 469
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa. Tällöin lykätään vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöstä.

Or. en
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Tarkistus 470
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kumoaa päätöksensä tai selittää 
asianmukaisesti, miksi se pitää sen 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Tämän lausekkeen kohtuuttomuuden takia sen valtuuksia pakottaa "noudattamaan sääntöjä 
tai selittämään" on rajoitettava erityisesti Euroopan valvontaviranomaisten osalta.

Tarkistus 471
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen
205 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös 
voimassa.

Or. en
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Tarkistus 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa 2 kohdan viidennen alakohdan
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Or. en

Tarkistus 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, kumotaanko 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätös.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla tietyt päätökset ovat hyvin erityisiä, koska ne tehdään 
"kriisitilanteessa". Siksi ja vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olosuhteet ja sen ammattimaiset 
piirteet huomioon ottaen on perusteltua ottaa käyttöön tiukemmat säännöt kyseisen päätöksen 
kumoamisesta. On myös muistettava, että kyseisiä päätöksiä voidaan tehdä vasta, kun 
"kriisitilanteen olemassaolo" on todettu. 
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Tarkistus 474
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen katsotaan 
olevan voimassa.

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätös katsotaan 
kumotuksi.

Or. en

Tarkistus 475
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 9, 10 
ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset 
julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen 
kansallisen valvontaviranomaisen tai 
finanssilaitoksen nimi ja päätöksen 
pääasiallinen sisältö, ottaen huomioon 
finanssilaitosten perustellut edut sen 
suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia 
paljasteta. 

5. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 9, 10 
ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset 
julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen 
kansallisen valvontaviranomaisen tai 
finanssilaitoksen nimi ja päätöksen 
pääasiallinen sisältö, ellei se ole 
ristiriidassa sen kanssa, että otetaan
huomioon finanssilaitosten perustellut edut 
sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia 
paljasteta, ja ellei se voi vakavasti 
vaarantaa yhteisön koko 
rahoitusjärjestelmän tai sen osan 
vakautta.

Or. en
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Tarkistus 476
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puheenjohtaja, joka ei osallistu 
äänestyksiin;

a) puheenjohtaja, jolla on ratkaiseva ääni;

Or. en

Tarkistus 477
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) varapuheenjohtaja, jolla on 
puheenjohtajan sijaisena toimiessaan 
ratkaiseva ääni;

Or. en

Tarkistus 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pankkialan osallisryhmän kaksi 
edustajaa, joista toinen edustaa 
pk-yrityksiä eikä osallistu äänestyksiin.

Or. en
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Tarkistus 479
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia,
helpottamaan erimielisyyden ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
riippumattoman lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
neljästä hallintoneuvoston jäsenestä, 
helpottamaan erimielisyyden puolueetonta 
ratkaisemista. Puheenjohtaja valitsee 
lautakunnan jäsenet hallintoneuvostosta. 
Hallintoneuvoston lautakunnan jäseniä ei 
valita erimielisyyden osapuolina olevista 
kansallisista valvontaviranomaisista eikä 
heillä saa olla eturistiriitaa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen kasvattaa lautakunnan kokoa, jotta päätöksentekoon saadaan enemmän erilaisia 
mielipiteitä.

Tarkistus 480
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia, 
helpottamaan erimielisyyden 
ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta,
kahdesta hallintoneuvoston jäsenestä ja 
kahdesta henkilöstä, jotka valitaan 
puheenjohtajan ylläpitämästä 
asiantuntijoiden luettelosta. 
Hallintoneuvoston lautakunnan jäseniä ei 
valita erimielisyyden osapuolina olevista 
kansallisista valvontaviranomaisista eikä 
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heillä saa olla eturistiriitaa. Lautakunta 
tekee päätöksensä yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia, 
helpottamaan erimielisyyden ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
riippumattoman lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia ja joilla ei 
ole eturistiriitaa, helpottamaan 
erimielisyyden puolueetonta ratkaisemista.

Or. en

Tarkistus 482
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia, 
helpottamaan erimielisyyden ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa puheenjohtaja
kutsuu koolle lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia valvontaviranomaisia, 
helpottamaan erimielisyyden ratkaisemista.
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Or. en

Tarkistus 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lautakunnan kokoonpano edustaa 
tasapainoisesti koko Euroopan unionia. 
Valtuudet ovat päällekkäisiä ja 
asianmukaista vuorottelujärjestelmää 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallintoneuvosto perustaa 
asiantuntijalautakunnan, joka koostuu 
rajatusta määrästä riippumattomia 
korkean tason henkilöitä, jotka ovat 
sitoutuneet Euroopan unionin 
tavoitteisiin.
Asiantuntijalautakunnan tehtävät ovat 
seuraavat:
a) näkemysten esittäminen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimintaohjelmasta
b) vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
avustaminen ensisijaisten tavoitteiden 
määrittämisessä
c) sisämarkkinoiden 
epäjohdonmukaisuuksista ilmoittaminen 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle ja 
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tulevaa työtä koskevien alojen 
ehdottaminen
d) tiedottaminen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle 
rahoitusmarkkinoiden tärkeimmästä 
kehityksestä.
Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
varmistaa riittävien sihteeripalvelujen 
tarjoamisen asiantuntijalautakunnalle.

Or. en

Tarkistus 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Asiantuntijapaneelin jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.
Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä 
toimikautta.

Or. en

Tarkistus 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Asiantuntijaryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. en
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Tarkistus 487
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hallintoneuvoston jäsenet tai heidän 
henkilökuntansa eivät ole saaneet 
työskennellä rahoituslaitoksissa tai tarjota 
niille palveluja kolmen edellisen vuoden 
aikana eivätkä he saa tehdä sitä kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun he ovat 
luopuneet velvollisuuksistaan vakuutus-
ja työeläkeviranomaisessa.

Or. en

Tarkistus 488
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto nimittää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen puheenjohtajan. 

3. Hallintoneuvosto nimittää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Or. en

Tarkistus 489
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hallintoneuvosto hyväksyy 
johtokunnan ehdotuksesta 38 artiklan 
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7 kohdassa tarkoitetun 
vuosikertomusluonnoksen perusteella 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja 
toimittaa sen viimeistään 15 päivänä 
kesäkuuta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 
Kertomus on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta. 

Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. 

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Or. en

Perustelu

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not
necessary linked with the size of the Member State. 

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

Tarkistus 491
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa ja Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Määräenemmistöäänestys sopii kaikkiin vakuutus- ja työeläkeviranomaisiin tekemiin 
päätöksiin (ei siis vain teknisiin normeihin, ohjeisiin ja suosituksiin, kuten komissio ehdotti). 
Määräenemmistöäänestyksen käyttöönotolla saadaan todellakin aikaan paras tasapaino, joka 
kertoo kunkin kansallisen valvontaviranomaisen taloudellisesta vipuvoimasta.

Tarkistus 492
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 

1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään
sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä
yhden jäsenen ja yhden äänen periaatteen 
mukaisesti.
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VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto koostuu alojensa arvostetuista asiantuntijoista, ja päätökset olisi siksi aina 
tehtävä sen periaatteen mukaan, jossa kunkin jäsenen ääni on samanarvoinen. 
Määräenemmistön edellyttäminen ei ole tarpeen, jotta EPV täyttää tavoitteensa; 
yhdenvertaisiin ehtoihin perustuvalla yksinkertaisella enemmistöllä taataan kaikkien 
asiantuntijoiden lausuntojen yhdenvertainen kohtelu.

Tarkistus 493
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta. 

1. Hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
yksinkertaisella määräenemmistöllä 
periaatteella yksi jäsen, yksi ääni.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. de

Perustelu

Uusi hallintorakenne ei saa johtaa siihen, että pienempien maiden myötämääräämisoikeutta 
leikataan isompien maiden hyväksi. Hallintoneuvoston päätökset on tehtävä yksinkertaisella 
määräenemmistöllä periaatteella yksi jäsen, yksi ääni.
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Tarkistus 494
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.

1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään
sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä
yhden jäsenen ja yhden äänen periaatteen 
mukaisesti.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Or. en

Tarkistus 495
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.

1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään
sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä
yhden jäsenen ja yhden äänen periaatteen 
mukaisesti.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto koostuu alojensa arvostetuista asiantuntijoista, ja päätökset olisi siksi aina 
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tehtävä sen periaatteen mukaan, jossa kunkin jäsenen ääni on samanarvoinen. 
Määräenemmistön edellyttäminen ei ole tarpeen, jotta EPV täyttää tavoitteensa; 
yhdenvertaisiin ehtoihin perustuvalla yksinkertaisella enemmistöllä taataan kaikkien 
asiantuntijoiden lausuntojen yhdenvertainen kohtelu.

Tarkistus 496
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta. 

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa ja 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa 
7−11 artiklassa yksilöityjen säädösten 
sekä kaikkien VI luvun mukaisten 
toimenpiteiden ja päätösten osalta.

Or. en

Perustelu

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 497
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta. 

1. Hallintoneuvoston päätökset tehdään 
sen jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä yhden jäsenen ja yhden 
äänen periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaisesti vaihdetaan ensimmäisen ja toisen alakohdan järjestystä, jotta 
saadaan aikaan enemmän oikeudellista johdonmukaisuutta esittämällä ensin yleinen sääntö 
ja vasta sitten poikkeukset. Se sisältää esittelijän ehdotuksen tekstin ajanmukaistamisesta 
viittaamalla Lissabonin sopimukseen.

Tarkistus 498
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen 
säädösten sekä kaikkien VI luvun 
mukaisten toimenpiteiden ja päätösten 
osalta.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.

Kaikista muista päätöksistä 
hallintoneuvosto päättää yksinkertaisella 
enemmistöllä, ja kullakin jäsenellä on yksi 
ääni.
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Or. en

Tarkistus 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty perustamissopimuksen 
205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen 
säädösten sekä kaikkien VI luvun 
mukaisten toimenpiteiden ja päätösten 
osalta. 

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa ja Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklassa, 7 
ja 8 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 
kaikkien VI luvun mukaisten 
toimenpiteiden ja päätösten osalta.

Or. en

Perustelu

Mukautettu Lissabonin sopimukseen.

Tarkistus 500
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaisesti vaihdetaan ensimmäisen ja toisen alakohdan järjestystä, jotta 
saadaan aikaan enemmän oikeudellista johdonmukaisuutta esittämällä ensin yleinen sääntö 
ja vasta sitten poikkeukset. Se sisältää esittelijän ehdotuksen tekstin ajanmukaistamisesta 
viittaamalla Lissabonin sopimukseen.

Tarkistus 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, 
komission edustaja ja neljä jäsentä, jotka 
hallintoneuvosto on valinnut omista 
jäsenistään. 

1. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja 
kuusi jäsentä, jotka hallintoneuvosto on 
valinnut omista jäsenistään. 

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen on oltava mahdollisimman riippumaton. Siksi Euroopan 
komission vaikutusta tämän viranomaisen toimintaan on rajoitettava. Ehdotetulla 
tarkistuksella pyritään poistamaan komission edustaja vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
hallintoneuvostosta. Valvojat itse valvovat Euroopan pankkiviranomaista. Komission 
edustajan mukanaolo vakuutus- ja työeläkeviranomaisen hallintoneuvostossa jäsenenä, joka 
ei osallistu äänestyksiin, riittää varmistamaan asianmukaisen tiedonvaihdon komission ja 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen välillä ja niiden välisen asianmukaisen viestinnän.

Tarkistus 502
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa 
lukuun ottamatta on varajäsen, joka voi 
toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän 

Jokaisella jäsenellä on varajäsen, joka voi 
toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän 
ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. 
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ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. Varapuheenjohtaja tai 25 artiklan 
2 kohdan mukaisesti nimetyt varajäsenet 
voivat toimia puheenjohtajan sijaisena.

Or. en

Tarkistus 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtaja voi osallistua johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja 
voivat osallistua johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 504
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon.

Johtokunta kokoontuu vähintään ennen 
jokaista hallintoneuvoston kokousta ja 
niin usein kuin tarpeellista.

Or. en

Tarkistus 505
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet ja laitokset sekä muut julkiset 
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ja yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin.

Or. en

Tarkistus 506
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
hallintoneuvoston jäseniä sitoo palvelun 
jättämisen jälkeenkin velvollisuus 
käyttäytyä rehellisesti ja harkitsevasti 
tiettyjen nimitysten tai etuuksien 
hyväksymisen osalta.

Or. en

Tarkistus 507
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa 
kuultuaan 38 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen 
pohjalta vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 
Kertomus on julkistettava.

Poistetaan.

Or. en



AM\809582FI.doc 71/108 PE439.927v01-00

FI

Tarkistus 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa 
kuultuaan 38 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen 
pohjalta vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja 
toimittaa sen viimeistään 15 päivänä 
kesäkuuta Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus on 
julkistettava.

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa 
kuultuaan 38 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen 
pohjalta vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimintaa koskevan kertomuksen, 
jäljempänä "kertomus", ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 
Kertomus on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 509
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunta nimittää ja erottaa 
valituslautakunnan jäsenet 44 artiklan 3 
ja 5 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 510
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunta nimittää ja erottaa 
valituslautakunnan jäsenet 44 artiklan 3 
ja 5 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 511
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomaista 
edustaa puheenjohtaja, jonka on oltava 
kokopäivätoiminen riippumaton 
ammattihenkilö. 

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomaista 
edustavat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, joiden on oltava 
kokopäivätoimisia riippumattomia 
ammattihenkilöitä. 

Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston 
tehtävien valmistelusta ja johtaa 
hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksia. 

Puheenjohtaja vastaa hallintoneuvoston 
tehtävien valmistelusta ja johtaa 
hallintoneuvoston ja johtokunnan 
kokouksia. 

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan 
sijaisena ja vastaa myös ulkoisista 
suhteista sekakomiteaan, EJRK:aan ja 
kansainvälisiin elimiin.

Or. en
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Tarkistus 512
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella. 

2. Euroopan parlamentti nimittää 
puheenjohtajan ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella hallintoneuvoston 
johtaman sellaisen valintamenettelyn 
jälkeen, jossa se valitsee kolme parasta 
ehdokasta Euroopan parlamentin 
käsittelyä varten. 

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas nimitetään, nimitykseen on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus. 

Hallintoneuvoston valitseman kolmen 
ehdokkaan on saatava ennen nimitystä 
vahvistus Euroopan parlamentilta, joka 
nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi. 

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa.

Or. en

Perustelu

Esivalintaluettelon laatimisen uskominen hallintoneuvostolle auttaisi poistamaan poliittiset 
näkökulmat alustavasta menettelystä ja varmistamaan, että esivalintaluettelossa on 
ehdokkaat, joilla on paras tekninen asiantuntemus. Euroopan parlamentin pitäisi 
demokraattisen oikeutuksen takaamiseksi voida sanoa viimeinen sana siitä, kuka kolmesta 
ehdokkaasta nimetään.

Tarkistus 513
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 

2. Euroopan parlamentti nimittää 
puheenjohtajan ansioiden, pätevyyden, 
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jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella hallintoneuvoston 
johtaman sellaisen valintamenettelyn 
jälkeen, jossa se valitsee kolme parasta 
ehdokasta Euroopan parlamentin 
käsittelyä varten.

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas nimitetään, nimitykseen on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Hallintoneuvoston valitseman kolmen 
ehdokkaan on saatava ennen nimitystä 
vahvistus Euroopan parlamentilta, joka 
nimittää yhden heistä puheenjohtajaksi. 

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa.

Or. en

Tarkistus 514
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkelaitoksia 
koskevaan finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajalla olisi oltava vakaata ja todistettua kokemusta vakuutuslaitosten sekä 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavan laitoksen (IORP) valvonnasta ja IORP-direktiivin 
täytäntöönpanosta. 
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Tarkistus 515
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
avoimen valintamenettelyn jälkeen 
ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja 
finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella.

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema 
ehdokas nimitetään, nimitykseen on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsemat 
ehdokkaat nimitetään, nimitykseen on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
poissa ollessa hallintoneuvosto valitsee 
jäsenistään myös väliaikaisen sijaisen, 
joka hoitaa puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan tehtäviä näiden
poissa ollessa.

Or. en

Tarkistus 516
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
puheenjohtajaa sitoo palvelun jättämisen 
jälkeenkin velvollisuus käyttäytyä 
rehellisesti ja harkitsevasti tiettyjen 
nimitysten tai etuuksien hyväksymisen 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös pyytää 
puheenjohtajaa antamaan kertomuksen 
tehtäviensä suorittamisesta.

2. Euroopan parlamentille on annettava 
joka vuosi kertomus viranomaisen 
toimista, ja Euroopan parlamentti voi
milloin tahansa pyytää puheenjohtajaa 
antamaan kertomuksen tehtäviensä 
suorittamisesta.

Or. de

Tarkistus 518
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan avoimen 
valintamenettelyn jälkeen ansioiden, 
pätevyyden, finanssilaitosten ja 
finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan johtokunnan 
ehdotuksesta avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ansioiden, pätevyyden, 
finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden 
tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja 
finanssialan sääntelyyn liittyvän 
kokemuksen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 519
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hallintoneuvosto tekee yhdeksän 
kuukauden kuluessa ennen toimitusjohtajan 
viisivuotisen toimikauden päättymistä 
arvioinnin.

4. Johtokunta tekee yhdeksän kuukauden 
kuluessa ennen toimitusjohtajan 
viisivuotisen toimikauden päättymistä 
arvioinnin.

Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa 
erityisesti huomioon

Arvioinnissa johtokunta ottaa erityisesti 
huomioon

a) ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu;

a) ensimmäisen toimikauden aikana 
saavutetut tulokset ja tavan, jolla ne on 
saavutettu;

b) vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

b) vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
seuraavien vuosien tehtävät ja velvoitteet.

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon 
ottaen pidentää toimitusjohtajan 
toimikautta kerran.

Johtokunta voi arvioinnin huomioon 
ottaen pidentää toimitusjohtajan 
toimikautta kerran.

Or. en

Tarkistus 520
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

5. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä ja 
johtokunnan ehdotuksesta.

Or. en
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Tarkistus 521
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimitusjohtaja ei ole saanut 
työskennellä rahoituslaitoksissa tai tarjota 
niille palveluja kolmen edellisen vuoden 
aikana eikä hän saa tehdä sitä kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun hän on 
luopunut velvollisuuksistaan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisessa.

Or. en

Tarkistus 522
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Asetuksen 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
toimitusjohtajaa sitoo palvelun jättämisen 
jälkeenkin velvollisuus käyttäytyä 
rehellisesti ja harkitsevasti tiettyjen 
nimitysten tai etuuksien hyväksymisen 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 523
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.
EUROOPAN 

VALVONTAVIRANOMAISTEN 
SEKAKOMITEA

EUROOPAN 
VALVONTAVIRANOMAINEN 
(NEUVOA-ANTAVA SEKAKOMITEA)

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta, että sekakomitea on myös Euroopan valvontaviranomaisen sisäinen ja 
Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean välinen neuvoa-
antava elin.

Tarkistus 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea.

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea) 
jäljempänä "sekakomitea", jonka 
kotipaikka on Frankfurt.

Or. en
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Tarkistus 525
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden muiden Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa, erityisesti 
seuraavien aiheiden osalta: 
− finanssiryhmittymät
− kirjanpito ja tilintarkastus
− mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit alojen välisistä 
kehitysvaiheista, riskeistä ja heikkouksista
− yksityishenkilöille myytävät 
sijoitustuotteet
− rahanpesun vastaiset toimenpiteet
− tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisten välisen 
suhteen kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Sekakomitea kehittää uusia yhteisen toiminnan aloja. Siksi ehdotetaan, että monia 
yhteistyöaloja tarkennetaan asetuksissa.  Sekakomitean valmistelutyön perusteella 
alakomiteat tekevät lopulliset päätökset.
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Tarkistus 526
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden kaikkien Euroopan 
valvontaviranomaisen pilarien puitteissa, 
erityisesti seuraavien aiheiden osalta:
– finanssiryhmittymät
– kirjanpito ja tilintarkastus
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit
– yksityishenkilöille myytävät 
sijoitustuotteet
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet
– tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisten välisen 
suhteen kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 527
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä 
johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa; 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. se varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden ja koordinoinnin 
erityisesti seuraavien aiheiden osalta:
– finanssiryhmittymät
– kirjanpito ja tilintarkastus
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit
– yksityishenkilöille myytävät 
sijoitustuotteet
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet
– tietojenvaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa.

Or. en

Tarkistus 528
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän 
kaikenkattavana rakenteena, jonka 
puitteissa vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee säännöllistä ja 
tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen 
välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

Or. en



AM\809582FI.doc 83/108 PE439.927v01-00

FI

Tarkistus 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Valvonta

1. Sekakomitea vastaa 
konsolidointiryhmän valvojan tehtävistä 
kaikkien rahoitusmarkkinoiden 
toimijoiden ja tärkeimpien 
rahoitusmarkkinoiden toimijoiden osalta 
12 a artiklan mukaisesti.
2. Sekakomitea rahoittaa kyseiset 
valvontatoimet keräämällä maksua 
kaikilta valvomiltaan markkinatoimijoilta 
sen riskin perusteella, että toimija voi 
joutua selvitystilaan.

Or. en

Tarkistus 530
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sekakomitea koostuu puheenjohtajasta 
sekä Euroopan pankkiviranomaisen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 
43 artiklan nojalla perustetun alakomitean 
puheenjohtajasta. 

1. Sekakomitea koostuu riippumattomasta 
puheenjohtajasta, riippumattomasta 
varapuheenjohtajasta sekä Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 
43 artiklan nojalla perustetun alakomitean 
puheenjohtajasta. 

Or. en
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Tarkistus 531
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

42 a artikla
1. Sekakomitea valvoo ja koordinoi 
valvontakollegioita, jotka valvovat suuria 
kansainvälisiä rahoituslaitoksia, joiden 
katsotaan olevan järjestelmän kannalta 
merkittäviä.
2. EJRK määrittelee tiiviissä yhteistyössä 
sekakomitean kanssa 2 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan kuuluvien järjestelmän 
kannalta merkittävien rahoituslaitosten 
luettelon.
3. Sekakomitea voi päättää ottaa itselleen 
tällä asetuksella vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle yksittäisten 
rahoituslaitosten osalta osoitetut 
välittömät velvollisuudet ja valmiudet 
kuultuaan asianmukaisesti valvottavia 
laitoksia ja kyseessä olevien vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisten johtokuntia ja 
osallisryhmiä, erityisesti useamman kuin 
yhden vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimialalla toimivien 
finanssiryhmittymien ja laitosten osalta.

Or. en

Tarkistus 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
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Kokoonpano
1. Valituslautakunta on Euroopan 
pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
yhteinen elin.
2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä 
ja kuusi varajäsentä, joilla on 
asianmukainen tietämys ja kokemus, 
mutta jäseniä ei voida valita vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnassa 
mukana olevien kansallisten 
valvontaviranomaisten tai sen toimintaan
osallistuvien muiden kansallisten laitosten 
tai yhteisön toimielinten nykyisen 
henkilöstön parista. Valituslautakunta 
nimeää puheenjohtajansa. 
Valituslautakunta tekee päätöksensä 
enemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä. 
Valituslautakunnan puheenjohtaja 
kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen 
mukaan.
3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan.
Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) 
N:o …/…[EPV] ja asetuksen (EY) N:o 
…/…[EAMV] mukaisesti.
4. Valituslautakunnan jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta 
voidaan pidentää kerran.
5. Valituslautakunnan jäsen, jonka 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta on nimittänyt, voidaan 
vapauttaa tehtävistään toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
johtokunta tekee päätöksen 
vapauttamisesta hallintoneuvostoa 
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kuultuaan. 
6. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen, 
Euroopan pankkiviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistavat valituslautakunnalle riittävän 
käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

Or. en

Tarkistus 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä, joilla on asianmukainen 
tietämys ja kokemus, mutta jäseniä ei 
voida valita vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnassa mukana 
olevien kansallisten valvontaviranomaisten 
tai sen toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai yhteisön 
toimielinten nykyisen henkilöstön parista.

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Se koostuu 
hyvämaineisista henkilöistä, joilla on 
tunnustetusti asiaa koskevaa tietoa ja 
ammatillista kokemusta, mukaan luettuna 
valvontaan liittyvää kokemusta riittävän 
korkealta tasolta pankkitoiminnan, 
vakuutusten ja työeläkkeiden, 
arvopaperimarkkinoiden tai muiden 
rahoituspalvelujen alalta, ja vähintään 
kahdesta jäsenestä, joilla on riittävästi 
lainopillista asiantuntemusta, jotta he 
voivat antaa lainopillisia 
asiantuntijaneuvoja viranomaisen 
toimivallan käyttöä silmällä pitäen, mutta 
jäseniä ei voida valita vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnassa mukana 
olevien kansallisten valvontaviranomaisten 
tai sen toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai yhteisön 
toimielinten tai rahoituslaitosten nykyisen 
henkilöstön parista.

Or. en
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Tarkistus 534
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa.

Puheenjohtajan, jonka Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio 
nimittävät yhdessä, olisi oltava 
ammatiltaan asianajaja.

Or. en

Tarkistus 535
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunta tekee päätöksensä 
enemmistöllä, jonka muodostavat 
vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä.

Valituslautakunta tekee päätöksensä 
yksinkertaisella enemmistöllä, ja 
äänestyksessä puheenjohtajalla on 
ratkaiseva ääni.

Or. en

Tarkistus 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunnan kokoonpanon on 
oltava tasapainoinen ja edustettava koko 
Euroopan unionia.

Or. en
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Tarkistus 537
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan.

3. Valituslautakunnan jäsenet ja heidän 
varajäsenensä nimitetään vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisten kuulemisen 
jälkeen seuraavasti:

– neuvosto nimittää kaksi jäsentä ja kaksi 
varajäsentä
– komissio nimittää kaksi jäsentä ja kaksi 
varajäsentä
– Euroopan parlamentti nimittää kaksi 
jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Or. en

Tarkistus 538
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota
komissio on ehdottanut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan.

3. Euroopan parlamentti nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä, neuvosto kaksi 
jäsentä ja komissio kaksi jäsentä Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
ja hallintoneuvoston kuulemisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 

3. Euroopan parlamentti nimittää 
valituslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
hakijoiden luettelosta, jota komissio on 
ehdottanut Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. Siihen 
kuuluu vähintään yksi kuluttajajärjestöä 
edustava jäsen, yksi pk-yrityksiä edustava 
jäsen ja yksi tiedeyhteisöä edustava jäsen. 
Vakuutus-, jälleenvakuutus-, ja 
työeläkealan osallisryhmä nimittää 
viimeksi mainitun sekä tämän 
varajäsenen.

Or. en

Tarkistus 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut, Euroopan 
parlamentissa järjestetyn kuulemisen 
jälkeen, Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan.
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Or. en

Tarkistus 541
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) 
N:o …/…[EPV] ja asetuksen (EY) N:o 
…/…[EAMV] mukaisesti. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 542
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) 
N:o …/…[EPV] ja asetuksen (EY) N:o 
…/…[EAMV] mukaisesti. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) 
N:o …/…[EPV] ja asetuksen (EY) N:o 
…/…[EAMV] mukaisesti. 

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 544
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valituslautakunnan jäsen, jonka 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
johtokunta on nimittänyt, voidaan 
vapauttaa tehtävistään toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
johtokunta tekee päätöksen 
vapauttamisesta hallintoneuvostoa 
kuultuaan.

5. Valituslautakunnan jäsen voidaan 
vapauttaa tehtävistään toimikautensa 
aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
hänet nimittänyt laitos tekee päätöksen 
vapauttamisesta hallintoneuvostoa 
kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla
Riippumattomuus ja puolueettomuus

Poistetaan.

1. Valituslautakunnan jäsenet ovat 
riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä 
eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa 
hoitaa muita tehtäviä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisessa tai sen 
johtokunnassa tai hallintoneuvostossa.
2. Valituslautakunnan jäsen ei saa 
osallistua valitusmenettelyyn, jos asia 
koskee hänen omaa etuaan, jos hän on 
aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn 
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osapuolta tai jos hän on osallistunut sen 
päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.
3. Jos valituslautakunnan jäsen jostain 1 
ja 2 kohdassa mainitusta tai muusta 
syystä katsoo, ettei jokin 
valituslautakunnan jäsen voi osallistua 
valitusmenettelyyn, hänen on ilmoitettava 
asiasta valituslautakunnalle.
4. Valitusmenettelyn osapuoli voi 
vastustaa valituslautakunnan jäsenen 
osallistumista asian käsittelyyn jollakin 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tai 
jos jäsenellä epäillään olevan 
ennakkokäsitys asiasta.
Vastustamisen perusteena ei voi olla 
jäsenen kansallisuus, eikä vastustamista 
tutkita, jos valitusmenettelyn osapuoli on 
vastustamisperusteen olemassaolon 
tietäen jo ryhtynyt muuhun 
valitusmenettelyä koskevaan toimeen kuin 
valituslautakunnan kokoonpanon 
vastustaminen.
5. Valituslautakunta päättää ilman 
asianomaista jäsentä, miten 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on 
meneteltävä.
Valituslautakuntaan otetaan kyseisen 
jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa 
varten hänen sijaisensa, jollei sijainen 
katso olevansa samalla tavoin esteellinen. 
Jos näin on, puheenjohtaja nimeää 
sijaisen muista varajäsenistä.
6. Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat 
toimimaan riippumattomasti ja yleisen 
edun mukaisesti.
Tätä varten he tekevät sitoumuksistaan ja 
etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he 
joko ilmoittavat, että heidän 
riippumattomuuttaan mahdollisesti 
heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai 
mainitsevat sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin 
katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan.
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Nämä ilmoitukset annetaan vuosittain 
kirjallisesti, ja ne julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valituslautakunta voi joko käyttää 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimivaltaa tämän artiklan mukaisin 
ehdoin tai siirtää asian vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimivaltaisen 
elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan 
tekemä päätös on kyseistä elintä sitova.

5. Valituslautakunta voi joko vahvistaa 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen tai siirtää asian vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimivaltaisen 
elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan 
tekemä päätös on kyseistä elintä sitova.

Or. en

Tarkistus 547
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin 
toimielimet sekä kaikki luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt voivat tehdä 
suoran valituksen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksistä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska vakuutus- ja työeläkeviranomainen on yhteisön viranomainen, sitä rahoitetaan 
mahdollisimman laajalti EU:n talousarviosta. Sillä myös turvataan sen riippumattomuus. 
Siksi ei sovelleta kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusta.

Tarkistus 549
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 550
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten pakolliset 

a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten pakolliset 
maksuosuudet, jotka suoritetaan 
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maksuosuudet; Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 
3 kohdan äänten painotuksen mukaisesti. 
Tämän artiklan soveltamiseksi 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
(N:o 36) 3 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 
siinä 31 päiväksi lokakuuta 2014 asetetun 
määräajan jälkeen;

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella määritellään maksuosuudet, jotka kansallisten vakuutusalan 
valvontaviranomaisten on suoritettava vakuutus- ja työeläkeviranomaisen talousarvioon. 
Ehdotettu sääntö perustuu nykyiseen käytäntöön.

Tarkistus 551
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon (pääluokka "Komissio") 
otettu yhteisön avustus;

b) Euroopan unionin yleisen talousarvion 
pääluokan [XI] erillisessä otsakkeessa 
osoitettu Euroopan unionin avustus;

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 552
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
15 päivään helmikuuta mennessä 
ennakkoarvioluonnoksen seuraavan 
varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja 
toimittaa tämän alustavan 
talousarvioesityksen ja siihen liitetyn 
henkilöstötaulukon johtokunnalle. 
Johtokunta laatii vuosittain 
toimitusjohtajan laatiman alustavan 
luonnoksen perusteella ennakkoarvion 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja 
menoista. Johtokunta toimittaa kyseisen 
ennakkoarvion, joka sisältää alustavan 
henkilöstötaulukon, komissiolle 31 päivään 
maaliskuuta mennessä. Ennen 
ennakkoarvion hyväksymistä 
hallintoneuvoston on hyväksyttävä 
toimitusjohtajan laatima luonnos.

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
15 päivään helmikuuta mennessä, lukuun 
ottamatta vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ensimmäistä 
toimintavuotta, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2011 (katso jäljempänä 
49 artiklan 6 a kohta),
ennakkoarvioluonnoksen seuraavan 
varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja 
toimittaa tämän alustavan 
talousarvioesityksen ja siihen liitetyn 
henkilöstötaulukon johtokunnalle ja 
hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto
laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman 
ja johtokunnan hyväksymän alustavan
luonnoksen perusteella ennakkoarvion 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja 
menoista. Hallintoneuvosto toimittaa 
kyseisen ennakkoarvion, joka sisältää 
alustavan henkilöstötaulukon, komissiolle 
31 päivään maaliskuuta mennessä. Ennen 
ennakkoarvion hyväksymistä johtokunnan 
on hyväksyttävä toimitusjohtajan laatima 
luonnos.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten 31. joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien jäsenet hyväksyvät 
niiden talousarvion komission kuulemisen jälkeen ja toimittavat ne sitten neuvostolle ja 
parlamentille hyväksyntää varten. Tämä on olennaisen tärkeää Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnan riippumattomuuden takaamiseksi, jotta ne aloittavat 
toimintansa lujin taloudellisin edellytyksin. Tätä riippumattomuutta tasapainottaa 
vastuuvelvollisuus EU:n poliittisille toimielimille. 
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Tarkistus 553
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä mainituista säännöksistä 
poiketen Euroopan 
valvontaviranomaisten 
31. joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena 
asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien 
jäsenet hyväksyvät niiden talousarviot 
komission kuulemisen jälkeen ja 
toimittavat ne sitten neuvostolle ja 
parlamentille hyväksyntää varten.

Or. en

Tarkistus 554
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6a. Euroopan valvontaviranomaisten 
31. joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena 
asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien 
jäsenet hyväksyvät niiden talousarviot 
komission kuulemisen jälkeen ja 
toimittavat ne sitten Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle hyväksyntää 
varten. 

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten 31. joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien jäsenet hyväksyvät 
niiden talousarvion komission kuulemisen jälkeen ja toimittavat ne sitten neuvostolle ja 
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parlamentille hyväksyntää varten. Tämä on olennaisen tärkeää Euroopan 
valvontaviranomaisten toiminnan riippumattomuuden takaamiseksi, jotta ne aloittavat 
toimintansa lujin taloudellisin edellytyksin. Tätä riippumattomuutta tasapainottaa 
vastuuvelvollisuus EU:n poliittisille toimielimille. 

Tarkistus 555
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
henkilöstöön, myös sen toimitusjohtajaan, 
sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta 
henkilöstöä koskevia palvelussuhteen 
ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielimien 
näiden henkilöstösääntöjen ja 
palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi 
yhteisesti antamia sääntöjä.

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
henkilöstöön, lukuun ottamatta sen 
puheenjohtajaa, sovelletaan 
henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä 
koskevia palvelussuhteen ehtoja ja 
Euroopan yhteisöjen toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajaan ei pitäisi soveltaa EU:n henkilöstösääntöjä. Hallintoneuvoston olisi 
määritettävä puheenjohtajan työehdot ja -edellytykset, kuten jo tehdään Euroopan 
keskuspankin pääjohtajan ja sen johtokunnan jäsenten osalta. Koska puheenjohtajat ovat osa 
EJRK:a ja sen ohjauskomiteoita, yhdenmukainen lähestymistapa EKP:n kanssa on 
asianmukainen.

Tarkistus 556
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

He eivät saa mennä töihin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän aiemmin 
valvomiin rahoituslaitoksiin ensimmäisen 
18 kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat 
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luopuneet paikastaan.

Or. en

Tarkistus 557
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta päättää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen sisäisistä 
kielijärjestelyistä.

2. Hallintoneuvosto päättää vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen sisäisistä 
kielijärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 558
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
toimintaan voivat osallistua kolmannet 
maat, jotka soveltavat 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilla viranomaisen 
vastuualueilla vastaavaksi tunnustettua 
lainsäädäntöä, jos kyseinen 
osallistuminen vahvistaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja näiden 
kolmansien maiden suoraa etua koskevan 
valvonnan tulosten johdonmukaisuutta.. 
Niiden osallistumiseen sovelletaan 
18 artiklassa tarkoitettua hallinnollisten 
järjestelyjen tekemistä.

Or. en
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Tarkistus 559
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän osallistuminen pitäisi toteutua 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
välisenä tehokkaana kahdenvälisenä ja 
monenvälisenä tiedonvaihtona, jossa 
noudatetaan täysimääräisesti 
asiaankuuluvassa yhteisön 
lainsäädännössä säädettyjä sovellettavia 
luottamuksellisuutta ja tietosuojaa 
koskevia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 560
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vastaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen hallinnollisesta 
perustamisesta ja alkuvaiheen 
hallinnollisesta toiminnasta siihen asti, kun 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
toiminnallinen valmius oman 
talousarvionsa toteuttamiseen.

1. Komissio vastaa tiiviissä yhteistyössä 
komission päätöksellä 2007/79 perustetun 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
(tason 3 komitea) kanssa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen hallinnollisesta 
perustamisesta ja alkuvaiheen 
hallinnollisesta toiminnasta siihen asti, kun 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
toiminnallinen valmius oman 
talousarvionsa toteuttamiseen.

Or. en
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Tarkistus 561
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeisenä aikana ja ennen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen perustamista 
tason 3 komiteaa tekee komission kanssa 
tiivistä yhteistyötä valmistautuakseen 
tason 3 komitean korvaamiseen vakuutus-
ja työeläkeviranomaisella. Tason 3 
komiteat voivat toteuttaa kaikki 
hyödylliset valmistelutoimet, jotka 
edellyttävät vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen asiaankuuluvien 
elinten lopullista päätöstä. Siihen kuuluu 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ja 
johtokunnan jäsenten valintamenettelyn 
määrittely ja näiden henkilöiden valinnan 
järjestäminen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että selkeytetään niiden valmistelutoimien säännöksiä, joita voidaan toteuttaa 
ennen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista. Tehokkuuden takia on välttämätöntä, 
että asetuksen voimaantulon jälkeen tason 3 komiteat voivat toteuttaa kaikki hyödylliset 
toimet valmistautuakseen Euroopan valvontaviranomaisten perustamiseen, mikä edellyttää, 
että asiaankuuluvat Euroopan valvontaviranomaisia koskevat elimet ratifioivat tämän 
valmistelutyön. Tällä toimintatavalla edistetään mahdollisimman paljon sen ajan 
lyhentämistä, jolloin Euroopan valvontaviranomaiset eivät ole täysin toimintakunnossa, koska 
niiden puheenjohtajia ja toimitusjohtajia ei ole nimitetty.
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Tarkistus 562
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän asetuksen voimaantulosta 
johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten 
ja toimitusjohtajan nimittämisen 
päivämäärään asti Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajana 
toimii väliaikaisesti olemassa olevan 
tason 3 komitean puheenjohtaja ja sitä 
johtaa sen pääsihteeri.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että selkeytetään niiden valmistelutoimien säännöksiä, joita voidaan toteuttaa 
ennen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista. Tehokkuuden takia on välttämätöntä, 
että asetuksen voimaantulon jälkeen tason 3 komiteat voivat toteuttaa kaikki hyödylliset 
toimet valmistautuakseen Euroopan valvontaviranomaisten perustamiseen, mikä edellyttää, 
että asiaankuuluvat Euroopan valvontaviranomaisia koskevat elimet ratifioivat tämän 
valmistelutyön. Tällä toimintatavalla edistetään mahdollisimman paljon sen ajan 
lyhentämistä, jolloin Euroopan valvontaviranomaiset eivät ole täysin toimintakunnossa, koska 
niiden puheenjohtajia ja toimitusjohtajia ei ole nimitetty.

Tarkistus 563
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomaista 
pidetään Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
lainmukaisena seuraajana. Viimeistään 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
perustamispäivänä Euroopan vakuutus-
ja työeläkevalvontaviranomaisten 
komitean kaikki varat ja vastuut ja 
käynnissä olevat toimet siirretään 
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automaattisesti vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle. Euroopan 
vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea 
antaa lausunnon, jossa osoitetaan sen 
varojen ja vastuiden lopettamistilanne 
siirron päivänä. Sen jäsenet ja komissio 
tarkistavat ja hyväksyvät tämän 
lausunnon.

Or. en

Tarkistus 564
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille 
henkilöstön jäsenille tarjotaan 
mahdollisuus tehdä muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 
2 artiklan a alakohdan mukainen
väliaikaisen toimihenkilön työsopimus 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
henkilöstötaulukossa vahvistettujen eri 
palkkaluokkien mukaisesti.

2. Jotta voidaan varmistaa nykyisen 
henkilöstön sujuva siirtyminen vakuutus-
ja työeläkeviranomaiseen, kaikille 
1 kohdassa tarkoitetuille henkilöstön 
jäsenille, myös komennuksella oleville, 
tarjotaan mahdollisuus tehdä 
määräaikainen työsopimus vastaavin tai 
vertailukelpoisin taloudellisin tai 
oikeudellisin ehdoin asiaankuuluvien 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään tason 3 komiteoiden nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä 
siirtymäsäännöksistä.
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Tarkistus 565
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen 
viranomainen järjestää tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen sisäisen 
valintamenettelyn, joka rajoitetaan 
koskemaan henkilöstöä, jolla on 
työsopimus Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitean 
tai sen sihteeristön kanssa ja jonka 
tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen 
otettavien pätevyys, tehokkuus ja
luotettavuus.

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen 
viranomainen järjestää tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen sisäisen 
valintamenettelyn, joka rajoitetaan 
koskemaan henkilöstöä, jolla on 
työsopimus tason 3 komitean tai sen 
sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena 
on tarkistaa palvelukseen otettavien 
pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus. 
Sisäisessä valintamenettelyssä olisi 
otettava täysimääräisesti huomioon taidot 
ja kokemus, joita henkilö on toimessaan 
osoittanut ennen siirtymistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään tason 3 komiteoiden nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä 
siirtymäsäännöksistä.

Tarkistus 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee kolmen vuoden 
kuluessa 67 artiklan toisessa alakohdassa 
vahvistetusta päivämäärästä ja tämän 
jälkeen kolmen vuoden välein 
yleiskertomuksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnan ja tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
tuloksena saaduista kokemuksista.

1. Komissio tutkii tämän asetuksen ja 
erityisesti sen 23 artiklan toiminnan ja 
julkaisee kolmen vuoden kuluessa 
67 artiklan toisessa alakohdassa 
vahvistetusta päivämäärästä ja tämän 
jälkeen kolmen vuoden välein 
yleiskertomuksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnan ja tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
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tuloksena saaduista kokemuksista.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään luomaan komissiolle sitoumus esittää ehdotuksia, joilla 
selkeytetään käsitettä jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta ja ajanmukaistetaan 
asetusta, jotta se on johdonmukainen kaikkien sellaisten mahdollisten parannusten kanssa, 
jotka voivat johtua pankkialan kriisinhallintaa koskevien yhteisön asetusten, jotka komissio on 
nyt asettanut kuulemiseen, puitteiden täytäntöönpanosta 

Tarkistus 567
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Kyseiseen kertomukseen kuuluu 
osallisryhmän toiminnan arviointi ja sen 
mahdollinen vahvistaminen niin, että 
näiden neuvojen antamisesta tehdään 
pakollista.

Or. en

Tarkistus 568
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty kriisinhallinnan 
ja -ratkaisun aloilla yhteisössä. Arviointi 
perustuu kattavaan kuulemiseen, johon 
sisällytetään myös vakuutus-, 
jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä.

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tavoitteissa 
aikaansaatua edistystä ja kehittymistä 
sääntelyn ja valvonnan lähentymisessä ja 
yhdentymisessä kriisinhallinnan ja -
ratkaisun aloilla Euroopan unionissa. 
Kertomuksessa myös arvioidaan, miten 
alalla käsitellään sen tavanomaisesta 
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toiminnasta johtuvia kuluja ja miten 
niiden täysimääräinen sisällyttäminen 
voidaan saada aikaan suhdanteet 
huomioon ottaen. Arviointi perustuu 
kattavaan kuulemiseen, johon sisällytetään 
myös vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä.

Or. en

Tarkistus 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
yhteisössä. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä.

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
yhteisössä, ja kertomus toimitetaan 
parlamentille ja neuvostolle yhdessä 
kaikkien tämän asetuksen muuttamista 
koskevien asianmukaisten ehdotusten 
kanssa. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään luomaan komissiolle sitoumus esittää ehdotuksia, joilla 
selkeytetään käsitettä jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta ja ajanmukaistetaan 
asetusta, jotta se on johdonmukainen kaikkien sellaisten mahdollisten parannusten kanssa, 
jotka voivat johtua pankkialan kriisinhallintaa koskevien yhteisön asetusten, jotka komissio on 
nyt asettanut kuulemiseen, puitteiden täytäntöönpanosta 
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Tarkistus 570
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
yhteisössä. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmä.

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
yhteisössä. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmä ja työeläkealan osallisryhmä. 

Or. en

Perustelu

Vakuutuksenantajien ja työeläkerahastojen perustavanlaatuisten erojen huomioon ottamiseksi 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan osallisryhmä jaetaan i) vakuutus- ja 
jälleenvakuutusalan osallisryhmäksi ja ii) työeläkealan osallisryhmäksi.

Tarkistus 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii kertomuksensa ottaen 
huomioon vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmän, 
hallintoneuvoston ja sekakomitean 
tekemät ehdotukset. Nämä ehdotukset 
muodostavat komission julkaiseman 
kertomuksen liitteen. Komissio voi ottaa 
huomioon myös muiden sidosryhmien 
näkemykset.

Or. en
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Tarkistus 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komission kertomuksessa 
tarkastellaan muun muassa kansallisten 
viranomaisten aikaansaamaa 
lähentymistä valvontanormeja koskevissa 
käytännöissä, valvontakollegion 
toimintaa, rajaylittävien laitosten ja 
erityisesti niiden, joilla on EU:n 
ulottuvuus, valvontamekanismia, suojelua 
ja sääntelyä koskevan 23 artiklan 
toimimista, valvonnan lähentymistä 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
unionissa ja sitä, olisiko vakaus ja 
liiketoiminnan johtaminen yhdistettävä 
vai erotettava. Se sisältää lisäksi 
ehdotuksia siitä, miten vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän roolia 
voidaan kehittää edelleen, jotta voidaan 
luoda integroitu eurooppalainen 
valvontarakenne.

Or. en


