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Tarkistus 468
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Vastaavassa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksessä vahvistetaan, että 
finanssipoliittista vastuuta koskevia 
vaikutuksia ei ole.

Or. en
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Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimet eivät voi missään olosuhteissa vaikuttaa 
valtion finanssipoliittiseen vastuuseen. Ehdotetulla lisäyksellä pyritään vahvistamaan tätä 
periaatetta. Kun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen lisätään tällainen 
lauseke, viranomaisen on kussakin tapauksessa arvioitava ja analysoitava, vaikuttaako sen 
ratkaisu jäsenvaltion finanssipoliittiseen vastuuseen.

Tarkistus 470
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että rahoitusjärjestelmä 
sisällyttää syklisen perspektiivin 
mukaisesti sen kustannukset ja että 10 tai 
11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät 
millään tavalla vaikuta suoraan
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai i nojalla tehdyt 
päätökset eivät millään tavalla vaikuta
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta 
merkittävällä tavalla suoraan
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en
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Tarkistus 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava sitova toimivalta, joka koskee 
"kansallisten valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisemista" sekä "kiireellisiä 
päätöksiä". Arvomarkkinaviranomaisen tekemiin päätöksiin liittyviä jäsenvaltioiden 
suojalausekkeita olisi rajoitettava, ja niiden tulisi yleisesti seurata "noudata tai selitä" 
-periaatetta. Suojalausekkeista ei saa tulla mahdollisia porsaanreikiä.

Tarkistus 473
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
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rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 474
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan tai 
epäsuorasti jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimet eivät saa vähentää jäsenvaltioiden 
finanssipoliittista vastuuta.

Tarkistus 475
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla 
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 artiklan nojalla tehdyt 
päätökset eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
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mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 476
Pervenche Berès

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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 477
Gianni Pittella

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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 

Poistetaan.
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päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 478
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 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio ei hyväksy 11 artiklan 3 
kohdan nojalla tehtyä päätöstä, koska se
vaikuttaa sen finanssipoliittiseen 
vastuuseen, sen on ilmoitettava
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
komissiolle ja Euroopan parlamentille
yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 479
Gianni Pittella

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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle kymmenen työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle kymmenen työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
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toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle kahdenkymmenen työpäivän
kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 482
Pervenche Berès

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 483
Gianni Pittella

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 484
Gianni Pittella

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
esitettävä arviointi siitä, missä määrin se 
siihen vaikuttaa.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

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

Ehdotus asetukseksi
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
esitettävä arviointi siitä, missä määrin se 
siihen vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 486
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
esitettävä arviointi siitä, missä määrin se 
siihen vaikuttaa.

Or. en
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Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava sitova toimivalta, joka koskee 
"kansallisten valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisemista" sekä "kiireellisiä 
päätöksiä". Arvomarkkinaviranomaisen tekemiin päätöksiin liittyviä jäsenvaltioiden 
suojalausekkeita olisi rajoitettava, ja niiden tulisi yleisesti seurata "noudata tai selitä" 
-periaatetta. Suojalausekkeista ei saa tulla mahdollisia porsaanreikiä.

Tarkistus 487
Marta Andreasen

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 jäsenvaltio voi perustella, 
miten päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on valta arvioida omaa finanssipoliittista vastuutaan.

Tarkistus 488
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin lykätään 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
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todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 489
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin lykätään 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 490
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko 
arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä 
päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota 
sen. 

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 491
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko 
arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä 
päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota 
sen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 492
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 493
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.
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Tarkistus 494
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto tekee 
jossakin kokouksistaan viimeistään
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
ilmoittanut asiasta jäsenvaltiolle edellisen 
alakohdan mukaisesti, annettujen äänten 
enemmistöllä päätöksen siitä, pidetäänkö 
päätös voimassa.

Or. en

Tarkistus 495
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää
päätöksen voimassaolosta tai sen 
kumoamisesta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan sekä 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
(N:o 36) 3 artiklan mukaisella jäsentensä 
määräenemmistöllä jossakin 
kokouksessaan viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua edellisen alakohdan 
mukaisesta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoituksesta jäsenvaltiolle.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää
päätöksen voimassaolosta tai sen 
kumoamisesta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan sekä 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
(N:o 36) 3 artiklan mukaisella jäsentensä 
määräenemmistöllä jossakin 
kokouksessaan viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua neljännen alakohdan 
mukaisesta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoituksesta jäsenvaltiolle.

Or. en
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Tarkistus 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
16 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en

Tarkistus 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
kahden kuukauden kuluessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
16 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tärkein tavoite on poistaa epävarmuus kaikissa tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tee mitään päätöstä annetussa kahden kuukauden määräajassa. Toimien puute 
niin tärkeässä asiassa kuin jäsenvaltion finanssipoliittinen vastuu ei saa aiheuttaa kielteisiä 
seurauksia jäsenvaltiolle. Siksi ehdotetaan, että viranomaisten riitautetun päätöksen 
katsotaan raukeavan, kun on kulunut kaksi kuukautta, joiden aikana neuvoston on odotettu 
tekevän päätöksensä.
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Tarkistus 499
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassa tai jollei se tee 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
päätöksen lykkääminen päättyy 
välittömästi. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artikla joidenkin jäsenvaltioiden toivomuksesta säilytetään, sitä pitäisi soveltaa vain 
kriisitilanteissa tehtyihin päätöksiin eli 10 artiklan mukaisiin tilanteisiin, joissa jäsenvaltiot 
todennäköisesti puuttuvat asiaan mahdollisesti julkisin varoin. 11 artiklaa ei pidä ottaa 
mukaan, koska sovittelua käytettäisiin vain normaalitilanteessa ja jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 500
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassa tai jollei se tee
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
päätöksen lykkääminen päättyy 
välittömästi. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
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vaatimukset).

Tarkistus 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassa tai jollei se tee 
päätöstä kahden kuukauden kuluessa, 
päätöksen lykkääminen päättyy 
välittömästi.

Jos neuvosto päättää pitää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassa, päätöksen
lykkääminen päättyy välittömästi.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tärkein tavoite on poistaa epävarmuus kaikissa tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tee mitään päätöstä annetussa kahden kuukauden määräajassa. Toimien puute 
niin tärkeässä asiassa kuin jäsenvaltion finanssipoliittinen vastuu ei saa aiheuttaa kielteisiä 
seurauksia jäsenvaltiolle. Siksi ehdotetaan, että viranomaisten riitautetun päätöksen 
katsotaan raukeavan, kun on kulunut kaksi kuukautta, joiden aikana neuvoston on odotettu 
tekevän päätöksensä.

Tarkistus 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassa tai jollei se tee
päätöstä kahden kuukauden kuluessa,
päätöksen lykkääminen päättyy
välittömästi.

Jos neuvosto päättää kumota
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen tai jollei se tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätös kumotaan
välittömästi.

Or. en
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Tarkistus 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

Jollei neuvosto tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätös raukeaa. 

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tärkein tavoite on poistaa epävarmuus kaikissa tapauksissa, joissa 
neuvosto ei tee mitään päätöstä annetussa kahden kuukauden määräajassa. Toimien puute 
niin tärkeässä asiassa kuin jäsenvaltion finanssipoliittinen vastuu ei saa aiheuttaa kielteisiä 
seurauksia jäsenvaltiolle. Siksi ehdotetaan, että viranomaisten riitautetun päätöksen 
katsotaan raukeavan, kun on kulunut kaksi kuukautta, joiden aikana neuvoston on odotettu 
tekevän päätöksensä.

Tarkistus 504
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 
2 kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
komissiolle ja neuvostolle kolmen 
työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 505
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2 
kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
komissiolle ja neuvostolle kolmen 
työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2 
kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa pankkiviranomaiselle, 
komissiolle ja neuvostolle kahden 
työpäivän kuluessa pankkiviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).
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Tarkistus 506
Gianni Pittella

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä lykätään.

Or. en
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Tarkistus 508
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
kumottava päätöksensä tai perusteltava 
asianmukaisesti, miksi se pysyy 
päätöksessään.

Or. en

Perustelu

Tämän lausekkeen kohtuuttomuus edellyttää sen vaikutuksen rajoittamista "noudata tai 
selitä" -mekanismiin erityisesti Euroopan valvontaviranomaisten itsenäisyyden yhteydessä.

Tarkistus 509
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).
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Tarkistus 510
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205
artiklan mukaisella määräenemmistöllä
siitä, pidetäänkö
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen voimassapitämisestä tai sen 
kumoamisesta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdan sekä 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, 
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan 
(N:o 36) 3 artiklan mukaisella jäsentensä
määräenemmistöllä jossakin 
kokouksessaan viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua edellisen alakohdan 
mukaisesta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
ilmoituksesta jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö 

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa.

Or. en

Tarkistus 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Or. en

Tarkistus 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös
voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, kumotaanko
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös.

Or. en

Perustelu

10 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtävät päätökset ovat luonteeltaan hyvin erityisiä, koska ne 
tehdään "kriisitilanteessa". Kun otetaan huomioon olosuhteet ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ammattimainen luonne, on tästä syystä siksi 
perusteltua ottaa käyttöön tiukemmat tällaisen päätöksen kumoamista koskevat säännöt. On 
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myös muistettava, että tällaisia päätöksiä voidaan tehdä vain, kun on todettu "kriisitilanne".

Tarkistus 514
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän lausekkeen kohtuuttomuus edellyttää sen vaikutuksen rajoittamista "noudata tai 
selitä" -mekanismiin erityisesti Euroopan valvontaviranomaisten itsenäisyyden yhteydessä.

Tarkistus 515
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).
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Tarkistus 516
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Jos neuvosto ei tee päätöstä viiden 
työpäivän kuluessa, pankkiviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden finanssipoliittisen vastuun epämääräinen käsite voi saada aikaan paljon 
tulkintaa koskevaa keskustelua ja itse asiassa estää Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimia mahdollisten kiistojen ratkaisemisessa (esimerkkinä 
rajat ylittävien ryhmien rahoitusvaatimusten määrittäminen ja yleisesti toisen pilarin 
vaatimukset).

Tarkistus 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen 
työpäivän kuluessa, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös
katsotaan kumotuksi.

Or. en
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Tarkistus 518
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 9 
artiklan 6 kohdan, 10 artiklan 2 ja 3 
kohdan ja 11 artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa 
kulloisenkin päätöksen kohteelle 
aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa 
määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde 
voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen 
tarkasti huomioon asian kiireellisyyden.

1. Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee
tämän asetuksen mukaisia päätöksiä, se 
ilmoittaa kulloisenkin päätöksen kohteelle 
aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa 
määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde 
voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen 
tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, 
monimutkaisuuden ja mahdolliset 
seuraukset.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että määräajan määrittämisessä otetaan huomioon kiireellisyyden ohella myös 
monimutkaisuus ja seuraukset.

Tarkistus 519
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 9, 10 
ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset 
julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen tai
finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö, ottaen 
huomioon finanssimarkkinoiden 
toimijoiden perustellut edut sen suhteen, 
ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 9, 10 
ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset 
julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos 
julkistaminen olisi ristiriidassa 
finanssimarkkinoiden toimijoiden
perusteltujen, liikesalaisuuksien 
suojelemista koskevien etujen 
huomioonottamisen kanssa tai jos se voisi 
vakavasti vaarantaa yhteisön koko 
rahoitusjärjestelmän tai sen osan 
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vakauden.

Or. en

Tarkistus 520
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puheenjohtaja, joka ei osallistu 
äänestyksiin;

a) kuusi johtokunnan jäsentä mukaan 
lukien puheenjohtaja;

Or. en

Perustelu

EKP:n tapaan hallintoneuvostossa on oltava kiintiö "riippumattomille" jäsenille eli jäsenille, 
joilla ei ole yhteyttä kansalliseen viranomaiseen.

Tarkistus 521
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puheenjohtaja, joka ei osallistu 
äänestyksiin;

a) puheenjohtaja, jolla on ratkaiseva ääni;

Or. en
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Tarkistus 522
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) varapuheenjohtaja, jonka ääni 
ratkaisee, jos varapuheenjohtaja korvaa 
puheenjohtajan;

Or. en

Tarkistus 523
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustakin jäsenvaltiosta toimivaltaisen 
viranomaisen pääjohtaja. Jos 
jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi 
toimivaltainen viranomainen, kyseisten 
viranomaisten on sovittava siitä, kuka 
pääjohtajista toimii hallintoneuvostossa 
edustajana;

b) kustakin jäsenvaltiosta toimivaltaisen 
viranomaisen pääjohtaja. Jos alueella, 
jonka osalta jäsenvaltio on vastuussa 
unionin lainsäädännön soveltamisesta, on
useampi kuin yksi toimivaltainen 
viranomainen, näiden organisaatioiden 
pääjohtajat toimivat yhdessä edustajina 
hallintoneuvostossa ja päättävät 
keskenään, miten ne hoitavat 
edustustehtäväänsä, mukaan luettuna 
29 artiklan mukaiset mahdolliset äänet, 
jotka jaetaan;

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon useamman kuin yhden tietystä alasta vastuussa olevan 
kansallisen viranomaisen olemassaolo tietyissä jäsenvaltioissa. Tällöin on tärkeää säätää 
menettelystä, jossa kaikkein sopivimman kansallisen valvontaviranomaisen johtajalla on 
äänioikeus.
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Tarkistus 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kaksi arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän edustajaa, jotka eivät 
osallistu äänestykseen. Enintään yhden 
heistä on edustettava ammattimaisia 
markkinatoimijoita tai niiden 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 525
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle
riippumattoman lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja
neljästä hallintoneuvoston jäsenestä.
Puheenjohtaja valitsee lautakunnan 
jäsenet hallintoneuvostosta.
Hallintoneuvostosta lautakuntaan 
valittavat jäsenet eivät voi edustaa
erimielisyyden osapuolina olevia
kansallisia viranomaisia eikä heillä saa 
olla eturistiriitaa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää laajentaa lautakuntaa tavalla, joka mahdollistaa erilaiset mielipiteet 
päätöksenteossa.
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Tarkistus 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta, 
kahdesta hallintoneuvoston jäsenestä ja 
kahdesta jäsenestä, jotka valitaan 
puheenjohtajan ylläpitämästä 
asiantuntijaluettelosta, helpottamaan 
erimielisyyden ratkaisemista.
Hallintoneuvostosta lautakuntaan 
valittavat jäsenet eivät voi edustaa 
erimielisyyden osapuolina olevia 
kansallisia viranomaisia eikä heillä saa 
olla eturistiriitaa. Lautakunta tekee 
päätöksensä yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 527
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 528
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lautakunnan kokoonpanon on oltava 
tasapuolinen, ja sen on edustettava koko 
Euroopan unionia. Toimikausien on 
oltava limittäisiä, ja niihin on sovellettava 
asianmukaista vuorottelujärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 529
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston jäsenet ja heidän 
henkilökuntansa eivät ole saaneet 
työskennellä finanssilaitoksissa tai tarjota 
palveluja niille kolmen edeltävän vuoden 
aikana eivätkä he saa tehdä niin kolmeen 
vuoteen jätettyään työtehtävänsä 
arvopaperimarkkinaviranomaisessa.

Or. en
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Tarkistus 530
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet ja laitokset ja muut julkiset ja 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin 
heidän hoitaessaan tehtäviään, jotta 
voidaan välttää eturistiriidat ja taata 
jäsenten riippumattomuus.

Or. en

Tarkistus 531
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto nimittää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajan.

3. Hallintoneuvosto nimittää 
pankkiviranomaisen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Or. en

Tarkistus 532
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Johtokunta hyväksyy 
hallintoneuvoston ehdotuksen perusteella 
38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
vuosikertomusluonnoksen pohjalta 
pankkiviranomaisen toimintaa koskevan 
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vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.
Kertomus on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 533
Sari Essayah

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 534
Anni Podimata

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
yksinkertaisella enemmistöllä niin, että 
kullakin jäsenellä on yksi ääni. Poiketen 
siitä, mitä tämän alakohdan 
ensimmäisessä virkkeessä säädetään,
hallintoneuvosto tekee päätökset
jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena 
kuin se on määritelty Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, 7 ja 8 
artiklassa yksilöityjen säädösten sekä 
kaikkien VI luvun mukaisten 
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toimenpiteiden ja päätösten osalta.

Or. en

Tarkistus 535
Carl Haglund

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 niin, että kullakin jäsenellä 
on yksi ääni.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto koostuu omien alojensa arvostetuista asiantuntijoista, ja päätökset pitää 
siksi tehdä aina noudattaen periaatetta, jonka mukaan kaikkien jäsenten äänet ovat 
samanarvoisia. EPV:n tavoitteiden saavuttaminen ei edellytä määräenemmistöä. 
Yksinkertainen enemmistö yhtäläisin ehdoin takaa kaikkien asiantuntijoiden mielipiteiden 
yhtäläisen huomioonottamisen.

Tarkistus 536
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.

Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen 
jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä 
niin, että kullakin jäsenellä on yksi ääni.
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Or. en

Perustelu

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

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

Tarkistus 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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
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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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 
merkkimäärän.)



PE439.931v01-00 40/91 AM\809655FI.doc

FI

Tarkistus 538
Diogo Feio

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
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.

Or. en

Tarkistus 539
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 siirtymämääräyksiä 
koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3
artiklassa, 7–11 artiklassa yksilöityjen 
säädösten sekä kaikkien VI luvun 
mukaisten toimenpiteiden ja päätösten 
osalta.

Or. en
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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.)

Tarkistus 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Poistetaan.

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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 
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necessary linked with the size of the Member State. 

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

Tarkistus 541
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvosto koostuu omien alojensa arvostetuista asiantuntijoista, ja päätökset pitää 
siksi tehdä aina noudattaen periaatetta, jonka mukaan kaikkien jäsenten äänet ovat 
samanarvoisia. EPV:n tavoitteiden saavuttaminen ei edellytä määräenemmistöä. 
Yksinkertainen enemmistö yhtäläisin ehdoin takaa kaikkien asiantuntijoiden mielipiteiden 
yhtäläisen huomioonottamisen.

Tarkistus 542
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Edellä olevan 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisten päätösten osalta lautakunnan 
ehdottamaa päätöstä pidetään 
hyväksyttynä, jos se hyväksytään
hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Or. en
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Tarkistus 543
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 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
16 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen 
säädösten sekä kaikkien VI luvun 
mukaisten toimenpiteiden ja päätösten 
osalta.

Or. en

Perustelu

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

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

Tarkistus 544
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

1. Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä niin, että kullakin jäsenellä 
on yksi ääni.

Or. en
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Tarkistus 545
Gianni Pittella

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. Johtokunta koostuu kuudesta 
riippumattomasta jäsenestä, jotka
nimitetään valtion- ja hallitusten 
päämiesten yhteisellä sopimuksella.

Or. en

Perustelu

Johtokunta koostuu riippumattomista jäsenistä, jotka nimitetään valtion- ja hallitusten 
päämiesten yhteisellä sopimuksella (kuten EKP:n johtokunta).

Tarkistus 546
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

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on oltava mahdollisimman riippumaton. Siksi 
Euroopan komission mahdollisuutta vaikuttaa tämän viranomaisen toimintaan rajoitetaan.
Ehdotetulla tarkistuksella pyritään poistamaan komission edustaja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunnasta. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista valvovat valvontaviranomaiset itse. Komission edustajan 
jäsenyys Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunnassa ilman äänioikeutta 
riittää takaamaan asianmukaisen tiedonkulun ja viestinnän komission ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä.
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Tarkistus 547
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 
viisi jäsentä, jotka hallintoneuvosto on 
valinnut omista jäsenistään.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on oltava mahdollisimman riippumaton. Siksi 
Euroopan komission mahdollisuutta vaikuttaa tämän viranomaisen toimintaan rajoitetaan.
Ehdotetulla tarkistuksella pyritään poistamaan komission edustaja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunnasta. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista valvovat valvontaviranomaiset itse. Komission edustajan 
jäsenyys Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunnassa ilman äänioikeutta 
riittää takaamaan asianmukaisen tiedonkulun ja viestinnän komission ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä.

Tarkistus 548
Gianni Pittella

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 ollessa estynyt osallistumasta 
kokoukseen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johtokunta koostuu riippumattomista jäsenistä, jotka nimitetään valtion- ja hallitusten 
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päämiesten yhteisellä sopimuksella (kuten EKP:n johtokunta).

Tarkistus 549
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 
ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. 

Jokaisella jäsenellä on varajäsen, joka voi 
toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän 
ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.
Puheenjohtaja voidaan korvata 
varapuheenjohtajalla ja jäsenet voidaan 
korvata 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
nimetyillä varajäsenillä.

Or. en

Tarkistus 550
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston valitsemien jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 
Toimikautta voidaan pidentää kerran. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johtokunta koostuu riippumattomista jäsenistä, jotka nimitetään valtion- ja hallitusten 
päämiesten yhteisellä sopimuksella (kuten EKP:n johtokunta).
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Tarkistus 551
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 
osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman 
äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 552
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon.

Johtokunta kokoontuu ainakin ennen 
hallintoneuvoston kokousta ja niin usein 
kuin se pitää välttämättömänä.

Or. en

Tarkistus 553
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet tai elimet ja muut julkiset tai 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan johtokunnan jäseniin.

Or. en
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Tarkistus 554
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
johtokunnan jäsenten on toimikautensa 
päätyttyä edelleen osoitettava 
kunniallisuutta ja arvostelukykyä tiettyjen 
nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

Or. en

Tarkistus 555
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa 
kuultuaan 38 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen 
pohjalta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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
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Tarkistus 556
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

Tarkistus 557
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomaista 
edustaa puheenjohtaja, jonka on oltava 
kokopäivätoiminen riippumaton 
ammattihenkilö. 

1. Arvopaperimarkkinaviranomaista 
edustavat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, joiden on oltava 
kokopäivätoimisia riippumattomia 
ammattihenkilöitä. 

Or. en

Tarkistus 558
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan 
varahenkilönä ja hän vastaa lisäksi 
ulkoisista suhteista sekakomiteaan, 
EJRK:aan ja kansainvälisiin elimiin.

Or. en
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Tarkistus 559
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hallintoneuvosto valitsee kolme 
vahvinta ehdokasta Euroopan 
parlamentin harkittavaksi, ja Euroopan 
parlamentti nimittää puheenjohtajan 
ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja 
finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella hallintoneuvoston 
hallinnoiman avoimen valintamenettelyn 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 560
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 561
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston
valitsemien kolmen ehdokkaan valinta on 
vahvistettava Euroopan parlamentissa, 
joka nimittää yhden heistä 
puheenjohtajaksi.

Or. en

Tarkistus 562
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen nimittämistä hallintoneuvoston
valitsemien ehdokkaiden valinnalle on 
saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Or. en

Tarkistus 563
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
ovat poissa, hallintoneuvosto valitsee 
jäsenistään myös väliaikaisen 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan tehtäviä näiden
poissa ollessa.
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Or. en

Tarkistus 564
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
puheenjohtajan on toimikautensa 
päätyttyä edelleen osoitettava 
kunniallisuutta ja arvostelukykyä tiettyjen 
nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

Or. en

Tarkistus 565
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
kertomuksen on sisällettävä 
yksityiskohtaiset tiedot viranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
vuorovaikutuksen laajuudesta ja 
tarvittaessa vastaus pankkialan 
osallisryhmän lausuntoihin ja 
katsauksiin. Sen on myös sisällettävä 
Euroopan parlamentin ad hoc -pohjalta 
pyytämät aiheelliset tiedot.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaista pidetään myös virallisemmin 
vastuuvelvollisena osallisryhmälle ja parlamentille, jotta voidaan varmistaa, että parlamentin 
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ja osallisryhmän huolenaiheet tunnustetaan.

Tarkistus 566
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 567
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

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.

Or. en
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Tarkistus 568
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa 
erityisesti huomioon

Arvioinnissa johtokunta ottaa erityisesti 
huomioon:

Or. en

Tarkistus 569
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon 
ottaen pidentää toimitusjohtajan 
toimikautta kerran.

Johtokunta voi arvioinnin huomioon 
ottaen jatkaa toimitusjohtajan toimikautta 
kerran.

Or. en

Tarkistus 570
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

5. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä 
johtokunnan ehdotuksesta.

Or. en
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Tarkistus 571
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtaja ei ole saanut työskennellä 
finanssilaitoksissa tai tarjota palveluja 
niille edellisten kolmen vuoden aikana 
eikä hän saa tehdä niin kolmen vuoden 
kuluessa työtehtäviensä päättymisestä 
arvopaperimarkkinaviranomaisessa.

Or. en

Tarkistus 572
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen 
henkilöstösääntöjen mukaisesti 
toimitusjohtajan on toimikautensa 
päätyttyä edelleen osoitettava 
kunniallisuutta ja arvostelukykyä tiettyjen 
nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

Or. en

Tarkistus 573
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN
VALVONTAVIRANOMAISTEN

EUROOPAN
VALVONTAVIRANOMAINEN 
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SEKAKOMITEA (NEUVOA-ANTAVA SEKAKOMITEA) 
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 574
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan
valvontaviranomaisten sekakomitea.

1. Perustetaan Euroopan
valvontaviranomainen (neuvoa-antava
sekakomitea) (jäljempänä 'neuvoa-antava 
sekakomitea'), jonka kotipaikka on 
Bryssel.

Or. en

Perustelu

Selvennetään sekakomitean merkitystä ja säädetään sen pysyvän sihteeristön vakituiseksi 
kotipaikaksi EFVJ:n kannalta maantieteellisesti keskeinen paikka.

Tarkistus 575
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea.

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaiset (sekakomitea) 
(jäljempänä 'sekakomitea'), jonka 
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kotipaikka on Frankfurt.

Or. en

Perustelu

Tehokkuuden lisäämiseksi Euroopan valvontaviranomaisten (sekakomitean) kotipaikan pitäisi 
olla sama kuin kullakin viranomaisella ja merkittävien säästöjen aikaansaamiseksi kotipaikan 
pitäisi olla siellä, mihin EJRK sijoitetaan, eli Frankfurtissa. 

Tarkistus 576
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden ja oppimisen
Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) kanssa erityisesti seuraavilla 
aloilla:
– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit finanssialan vakauden 
varmistamiseksi; 
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet; ja
– tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisten välisen 
suhteen kehittäminen.

Or. en
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Perustelu

Sekakomitean tehtävänä olisi oltava myös Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean välisen tietojen vaihdon laadun ja johdonmukaisuuden 
parantaminen sekä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan järjestelmäriskikomitean 
sihteeristöjen välisen suhteen kehittäminen.

Tarkistus 577
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan
valvontaviranomaisen kaikissa pilareissa 
erityisesti seuraavilla aloilla:
– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit finanssialan vakauden 
varmistamiseksi; 
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet; ja
– tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisen pilarien 
välisen suhteen kehittäminen.

Or. en
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Tarkistus 578
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden muiden Euroopan
valvontaviranomaisten kanssa erityisesti 
seuraavilla aloilla: 
– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;
– eri alojen muutoksiin, riskeihin ja 
haavoittuvuuteen liittyvät mikrotason 
vakauden valvontaa koskevat analyysit 
finanssialan vakauden varmistamiseksi;
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet; ja
– tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisten välisen 
suhteen kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Sekakomitea kehittää muita yhteistoiminta-aloja. Sen vuoksi ehdotetaan, että asetuksissa 
täsmennettäisiin joitakin yhteistyöaloja. Päättävät elimet tekevät lopulliset päätökset 
sekakomitean valmistelevan työn pohjalta.
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Tarkistus 579
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa. Se varmistaa 
myös eri alojen välisen valvonnan 
johdonmukaisuuden ja koordinoinnin 
erityisesti seuraavilla aloilla: 
– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;
– mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit finanssialan vakauden 
varmistamiseksi;
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun vastaiset toimenpiteet; ja
– tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa.

Or. en

Tarkistus 580
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii EFVJ:n 
yhdistävänä rakenteena, jolla 
arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan vakuutus- ja 
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pankkiviranomaisen kanssa. työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 581
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit 
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean hallinnolliseen tukeen. 
Tähän sisältyvät henkilöstö-, hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenot.

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, 
johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä 
Euroopan kolmesta 
valvontaviranomaisesta. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa 
riittävät resurssit hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

Or. en

Perustelu

Pysyvän sihteeristön ansiosta sekakomitea voi ryhtyä suorittamaan tehokkaasti sille annettuja 
tehtäviä, ja sen tehtäviä voidaan ajan mittaan lisätä. Lisäksi olisi kehitettävä eri alojen 
välistä oppimista ja yhteistä valvontakulttuuria sihteeristöön Euroopan kolmesta 
valvontaviranomaisesta siirretyn henkilöstön keskuudessa.

Tarkistus 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ainoastaan Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmään kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia.
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Or. en

Tarkistus 583
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Jos merkittävän rajatylittävän 
finanssilaitoksen toiminta käsittää 
useampia aloja, Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea) 
päättää, mikä Euroopan 
valvontaviranomainen toimii johtavana 
toimivaltaisena viranomaisena ja/tai tekee 
sitovia päätöksiä Euroopan 
valvontaviranomaisten välisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään luomaan oikeusvarmuus finanssiryhmittymille siinä 
tapauksessa, että kansallisten valvontaviranomaisten välillä on erimielisyyksiä.

Tarkistus 584
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 585
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sekakomitealla on johtokunta, joka
koostuu puheenjohtajasta sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten puheenjohtajista ja 
tarpeen mukaan jonkin 43 artiklan nojalla 
perustetun alakomitean puheenjohtajasta. 

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että sekakomitean kokoonpano määritellään tarkemmin ja että sillä on 
johtokunta, joka koostuu Euroopan kolmen valvontaviranomaisen johtajista.

Tarkistus 586
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja, komissio ja EJRK 
kutsutaan Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean sekä 43 artiklassa 
mainittujen alakomiteoiden kokouksiin 
tarkkailijoina.

2. Toimitusjohtaja, komission edustaja ja 
EJRK kutsutaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
johtokunnan sekä 43 artiklassa mainittujen 
alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

Or. en
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Tarkistus 587
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean puheenjohtaja nimitetään
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
puheenjohtajista.

3. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean puheenjohtaja nimitetään 
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
Euroopan valvontaviranomaisen
(pankkiala), Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) puheenjohtajista. 
Sekakomitean puheenjohtaja on 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaisten mikrotason asiantuntemukselle annetaan 
riittävästi painoarvoa EJRK:ssa. Lisäksi on tärkeää, että EJKR ei keskity liikaa pankkeihin ja 
että sekakomitean puheenjohtaja edustaa asianmukaisesti pankki-alaa, vakuutuksia ja 
arvopaperimarkkinoita, sillä sekakomitea voi edustaa kaikkia kolmea alaa.

Tarkistus 588
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea kokoontuu vähintään kerran 
kahdessa kuukaudessa.

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean johtokunta kokoontuu 
vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Or. en
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Tarkistus 589
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

42 a artikla
Sekakomitea valvoo ja koordinoi 
valvontakollegioita, jotka valvovat suuria 
rajatylittäviä finanssilaitoksia, joita 
pidetään järjestelmän kannalta tärkeinä.
EJRK laatii läheisessä yhteistyössä 
sekakomitean kanssa luettelon 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista järjestelmän 
kannalta tärkeistä finanssilaitoksista.
Sekakomitea voi päättää ottaa vastuulleen 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tässä 
asetuksessa annetut välittömät 
velvollisuudet ja toimivallan yksittäisten 
finanssilaitosten osalta kuultuaan 
asianmukaisesti valvottuja laitoksia sekä 
kyseisten viranomaisten johtokuntia ja 
osallisryhmiä erityisesti niiden 
finanssiryhmittymien ja finanssilaitosten 
tapauksessa, jotka toimivat eri alojen 
välillä yhden tai useamman 
valvontaviranomaisen toimivaltaan 
kuuluvalla alalla.

Or. en

Tarkistus 590
Peter Skinner

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 

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Sen on koostuttava 
hyvämaineisista henkilöistä, joilla on 
tunnustetusti asiaa koskevaa tietoa ja 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toiminnassa mukana olevien 
toimivaltaisten viranomaisten tai sen 
toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai yhteisön 
toimielinten nykyisen henkilöstön parista.

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.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että valituslautakuntaan kuuluu henkilöitä, joilla on asiantuntemusta 
kaikilta mahdollisilta aloilta, joilta valituslautakunnalta voitaisiin pyytää ratkaisua Euroopan 
kolmen eri alan valvontaviranomaisen toimista. On myös tärkeää varmistaa, että siihen 
kuuluu riittävästi lainopillisia asiantuntijoita, kun otetaan huomioon, että siltä pyydetään 
todennäköisesti ratkaisua aloilta, jotka koskevat Euroopan valvontaviranomaisten tiettyjen 
toimien täytäntöönpanon lainmukaisuutta.

Tarkistus 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toiminnassa mukana olevien 
toimivaltaisten viranomaisten tai sen 
toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai yhteisön 
toimielinten nykyisen henkilöstön parista.

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Sen on koostuttava 
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.
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Or. en

Tarkistus 592
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa.

Puheenjohtajan, jonka neuvosto, komissio 
ja Euroopan parlamentti nimittävät 
yhdessä, on oltava ammatiltaan lakimies.

Or. en

Tarkistus 593
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 
puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten 
mennessä tasan.

Or. en

Tarkistus 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valituslautakunnan kokoonpanon on 
oltava tasapuolinen ja sen on edustettava 
koko Euroopan unionia.
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Or. en

Tarkistus 595
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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 kaksi 
varajäsentä nimitetään viranomaisten 
johtokuntien 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 596
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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 
nimittää kaksi jäsentä ja komissio 
nimittää kaksi jäsentä Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 
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Or. en

Tarkistus 597
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi 
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi 
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan 
parlamentissa pidetyn 
kuulemistilaisuuden jälkeen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten on oltava mahdollisimman riippumattomia. Tästä syystä 
Euroopan komission mahdollisuutta vaikuttaa valituslautakunnan kokoonpanoon rajoitetaan. 
Komission luettelo saattaa mahdollisesti rajoittaa valinnan mahdollisuutta. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunnan jäsenillä on oltava hallintoneuvoston 
hyväksynnän jälkeen vapaus valita sopivimmat jäsenet valituslautakuntaan. 
Hallintoneuvoston hyväksyntä on välttämätön, koska se on Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tärkein elin. 

Tarkistus 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtokunta nimittää kaksi
valituslautakunnan jäsentä ja kaksi
varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota 

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
johtokunta nimittää valituslautakunnan 
jäsenet ja heidän varajäsenensä
hakijoiden luettelosta, jota komissio on 
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komissio on ehdottanut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 

ehdottanut Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 

Or. en

Tarkistus 599
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 600
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



AM\809655FI.doc 71/91 PE439.931v01-00

FI

Tarkistus 601
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valituslautakunnan jäsen, jonka 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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 toimielin tekee päätöksen 
vapauttamisesta hallintoneuvostoa 
kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 602
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen, 
Euroopan pankkiviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen varmistavat 
valituslautakunnalle riittävän käytännön 
tuen ja sihteeripalvelut.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen, 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) ja Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) varmistavat 
valituslautakunnalle sekakomitean avulla 
riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

Or. en

Perustelu

Koska valituslautakunta sisältyy sekakomiteaan, on tarkoituksenmukaista, että sekakomitea 
tarjoaa valituslautakunnalle tukea sihteeristöstään.
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Tarkistus 603
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, 
toimivaltaiset viranomaiset mukaan 
luettuina, voivat hakea muutosta 9, 10 ja 11 
artiklassa tarkoitettuun 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätökseen tai mihin tahansa muuhun 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti tekemään 
päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka 
koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se 
olisi osoitettu muulle henkilölle.

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, 
toimivaltaiset viranomaiset mukaan 
luettuina, voivat hakea muutosta 9, 10 ja 11 
artiklassa tarkoitettuun 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätökseen tai mihin tahansa muuhun 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti tekemään 
päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka 
koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se 
olisi osoitettu muulle henkilölle. He voivat 
hakea muutosta myös virheelliseksi 
väitettyyn unionin oikeuden 
soveltamiseen.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistettaisiin yhteisön sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen ja jotta turvattaisiin 
tehokkaasti finanssimarkkinoiden toimijoiden oikeudet, kyseisillä toimijoilla pitäisi olla 
oikeus hakea muutosta valituslautakunnasta yhteisön lainsäädännön virheellisen 
soveltamisen perusteella.

Tarkistus 604
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valituslautakunta voi joko käyttää
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaa tämän artiklan mukaisin 
ehdoin tai siirtää asian 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaisen elimen hoidettavaksi. 

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

kyseistä elintä sitova.

Or. en

Tarkistus 605
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole 
oikeutta hakea muutosta 
valituslautakunnalta, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen 
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen
tuomioistuimessa perustamissopimuksen
230 artiklan mukaisesti.

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole 
oikeutta hakea muutosta 
valituslautakunnalta, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen 
unionin yleisen tuomioistuimen yhteyteen 
perustetussa erityistuomioistuimessa tai 
unionin tuomioistuimessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
257 ja 263 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ylikuormitus/viivästykset ja jotta voidaan ottaa huomioon ratkaistavien 
erimielisyyksien ominaispiirteet, unionin yleisen tuomioistuimen yhteyteen olisi perustettava 
erityistuomioistuin, joka käyttäisi tuomiovaltaa Euroopan valvontaviranomaisten ja 
finanssimarkkinoiden toimijoiden välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti. 
Sovintoratkaisun mahdollisuuksia olisi tarkasteltava menettelyn kaikissa vaiheissa. 

Tarkistus 606
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Erityistuomioistuin, joka on 
erottamaton osa unionin 
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tuomioistuinjärjestelmää, käyttää 
tuomiovaltaa ensimmäisenä 
oikeusasteena Euroopan 
valvontaviranomaisten ja 
finanssimarkkinoiden toimijoiden 
välisissä erimielisyyksissä.
Erityistuomioistuin tarkastelee 
sovintoratkaisun mahdollisuuksia 
menettelyn kaikissa vaiheissa.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään ylikuormitus/viivästykset ja jotta voidaan ottaa huomioon ratkaistavien 
erimielisyyksien ominaispiirteet, unionin yleisen tuomioistuimen yhteyteen olisi perustettava 
erityistuomioistuin, joka käyttäisi tuomiovaltaa Euroopan valvontaviranomaisten ja 
finanssimarkkinoiden toimijoiden välisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 257 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti. 
Sovintoratkaisun mahdollisuuksia olisi tarkasteltava menettelyn kaikissa vaiheissa. 

Tarkistus 607
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin 
toimielimet samoin kuin mikä tahansa 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voivat valittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
päätöksistä suoraan Euroopan unionin 
tuomioistuimeen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
263 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 608
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten pakolliset 
maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten pakolliset 
maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on yhteisön viranomainen, se rahoitetaan 
mahdollisimman suureksi osaksi EU:n talousarviosta. Näin turvataan myös sen 
riippumattomuus. Tästä syystä kansallisten valvontaviranomaisten maksuosuuksia ei 
sovelleta.

Tarkistus 610
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten pakolliset 

a) kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten pakolliset 
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maksuosuudet; maksuosuudet, jotka suoritetaan 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksiä 
koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 
3 kohdassa määrätyn äänten painotuksen 
mukaisesti. Tätä artiklaa sovellettaessa 
siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan 
(N:o 36) 3 artiklan 3 kohdan soveltamista 
jatketaan siinä 31 päiväksi lokakuuta 
2014 vahvistetun määräajan jälkeenkin; 

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa tarkistuksessa määritellään maksuosuudet, jotka finanssimarkkinoiden 
valvonnasta vastaavien kansallisten valvontaviranomaisten on maksettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvioon. Ehdotettu sääntö perustuu nykyiseen 
käytäntöön. 

Tarkistus 611
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) Euroopan unionin avustus, joka otetaan 
erillisenä kohtana Euroopan unionin 
yleisen talousarvion pääluokkaan [X];

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 
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merkkimäärän.)

Tarkistus 612
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 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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. Lukuun ottamatta 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ensimmäistä toimintavuotta, joka päättyy 
49 artiklan 6 a kohdan mukaisesti 
31 päivänä joulukuuta 2011, 
toimitusjohtaja laatii vuosittain 15 päivään 
helmikuuta mennessä 
ennakkoarvioesityksen seuraavan 
varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja 
toimittaa tämän alustavan 
talousarvioesityksen ja siihen liitetyn 
henkilöstötaulukon johtokunnalle ja 
hallintoneuvostolle. Johtokunta 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 
esitys.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten ensimmäisenä toimintavuonna, joka 
päättyy 31. joulukuuta 2011, vastaavien 3. tason komiteoiden jäsenet hyväksyvät 
viranomaisten talousarviot komissiota kuultuaan ja välittävät ne neuvoston ja parlamentin 
hyväksyttäviksi. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan valvontaviranomaisten toiminnallisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi, jotta ne voivat aloittaa toimintansa vakaalta 
taloudelliselta pohjalta. Riippumattomuutta tasapainottaa vastuuvelvollisuus EU:n 



PE439.931v01-00 78/91 AM\809655FI.doc

FI

poliittisille toimielimille. 

Tarkistus 613
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ensimmäisenä toimintavuonna, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, 
3. tason komitean jäsenet hyväksyvät 
talousarvion komissiota kuultuaan ja 
välittävät sen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston hyväksyttäväksi. 

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten ensimmäisenä toimintavuonna, joka 
päättyy 31. joulukuuta 2011, vastaavien 3. tason komiteoiden jäsenet hyväksyvät 
viranomaisten talousarviot komissiota kuultuaan ja välittävät ne neuvoston ja parlamentin 
hyväksyttäviksi. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan valvontaviranomaisten toiminnallisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi, jotta ne voivat aloittaa toimintansa vakaalta 
taloudelliselta pohjalta. Riippumattomuutta tasapainottaa vastuuvelvollisuus EU:n 
poliittisille toimielimille. 

Tarkistus 614
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä olevista säännöksistä poiketen 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ensimmäisenä toimintavuonna, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, 
3. tason komitean jäsenet hyväksyvät 
talousarvion komissiota kuultuaan ja 
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välittävät sen budjettivallan käyttäjän 
hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan siirtymävaiheen mekanismia, jotta toimivuutta voidaan tehostaa lyhyessä ajassa.

Tarkistus 615
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
henkilöstöön, puheenjohtajaa lukuun 
ottamatta, sovelletaan henkilöstösääntöjä, 
muuta henkilöstöä koskevia 
palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan 
unionin toimielimien näiden 
henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen 
ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia 
sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajaan ei pitäisi soveltaa EU:n henkilöstösääntöjä. Hallintoneuvoston olisi 
määriteltävä puheenjohtajan palvelussuhteen ehdot samoin kuin on jo tehty Euroopan 
keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten osalta. Kun otetaan huomioon, että 
puheenjohtajat kuuluvat EJRK:aan ja sen ohjauskomiteaan, olisi asianmukaista käyttää 
EKP:n tapauksessa sovellettua yhtenäistä menettelytapaa.
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Tarkistus 616
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien 
yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti 
korvattava itsensä tai henkilöstönsä 
tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat 
vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on 
toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten 
vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-
asiat.

1. Jos kyseessä on sopimukseen 
perustumaton vastuu, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien 
yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti 
korvattava itsensä tai henkilöstönsä 
tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat 
perusteettomat vahingot. Euroopan 
unionin tuomioistuin on toimivaltainen 
ratkaisemaan tällaisten vahinkojen 
korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

Or. en

Perustelu

Toimintansa aikana Euroopan valvontaviranomainen saattaa aiheuttaa vahinkoa yksittäisille 
finanssilaitoksille varmistaakseen yleisen edun. Tällaiset vahingot olisivat perusteltuja 
järjestelmän vakauden varmistamisen yhteydessä ja siksi Euroopan valvontaviranomaista ei 
pitäisi pitää vastuullisena tällaisista vahingoista.

Tarkistus 617
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

He eivät saa ottaa vastaan työtehtävää 
finanssilaitoksissa, joita Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä on aiemmin 
valvonut, ensimmäisten 18 kuukauden 
kuluessa työtehtävänsä päättymisestä.

Or. en
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Tarkistus 618
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta päättää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisistä 
kielijärjestelyistä.

2. Hallintoneuvosto päättää 
arvopaperimarkkinaviranomaisen sisäisistä 
kielijärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 619
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Myös kolmannet maat voivat osallistua 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimintaan, jos ne soveltavat 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulla 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
vastuualueella lainsäädäntöä, jonka 
Euroopan unioni on tunnustanut 
vastaavaksi, ja jos niiden osallistuminen 
lisää valvontatulosten yhtenäisyyttä ja 
koskee suoraan valvontaviranomaisen ja 
näiden kolmansien maiden etua. Niiden 
osallistumiseen sovelletaan 18 artiklassa 
tarkoitettuja hallinnollisia järjestelyjä.

Or. en
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Tarkistus 620
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Osallistumisen olisi käytännössä 
tarkoitettava tehokasta kahdenvälistä ja 
monenvälistä tietojenvaihtoa 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välillä 
noudattaen sovellettavia 
luottamuksellisuutta ja tietosuojaa 
koskevia säännöksiä, jotka on annettu 
asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 621
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen voimaantulon ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
perustamisen välisenä aikana 3. tason 
komitea toimii läheisessä yhteistyössä 
komission kanssa valmisteltaessa 3. tason 
komitean korvaamista 
arvopaperimarkkinaviranomaisella. 
Mainittu 3. tason komitea toteuttaa kaikki 
tarpeelliset valmistelutoimet, joista 
arvopaperimarkkinaviranomaisen elimet 
tekevät lopullisen päätöksen. Tähän 
sisältyy arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sekä 
hallintoneuvoston jäsenten 
valintamenettelystä päättäminen sekä 
kyseisten henkilöiden valinnan 
järjestäminen.
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Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että selvennetään ennen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista 
toteutettavia valmistelutoimia koskevia säännöksiä. Tehokkuuden vuoksi on välttämätöntä, 
että asetuksen voimaantulon jälkeen kolme 3. tason komiteaa voivat toteuttaa tarvittavat 
toimet valmistellakseen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista edellyttäen, että 
asiaankuuluvat Euroopan valvontaviranomaisen elimet hyväksyvät valmistelutoimet. Tällä 
toimintatavalla lyhennetään mahdollisimman paljon sitä aikaa, jona Euroopan 
valvontaviranomaiset eivät ole täysin toimintakykyisiä, koska niiden puheenjohtajia ja 
toimitusjohtajia ei ole nimitetty. 

Tarkistus 622
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän asetuksen voimaantulon ja 
puheenjohtajan, hallintoneuvoston 
jäsenten ja toimitusjohtajan 
nimittämispäivän välisenä aikana 
Euroopan valvontaviranomaisen 
puheenjohtajana toimii väliaikaisesti 
nykyisen 3. tason komitean puheenjohtaja 
ja sitä hallinnoi komitean pääsihteeri.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että selvennetään ennen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista 
toteutettavia valmistelutoimia koskevia säännöksiä. Tehokkuuden vuoksi on välttämätöntä, 
että asetuksen voimaantulon jälkeen kolme 3. tason komiteaa voivat toteuttaa tarvittavat 
toimet valmistellakseen Euroopan valvontaviranomaisten perustamista edellyttäen, että 
asiaankuuluvat Euroopan valvontaviranomaisen elimet hyväksyvät valmistelutoimet. Tällä 
toimintatavalla lyhennetään mahdollisimman paljon sitä aikaa, jona Euroopan 
valvontaviranomaiset eivät ole täysin toimintakykyisiä, koska niiden puheenjohtajia ja 
toimitusjohtajia ei ole nimitetty. 
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Tarkistus 623
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomaista 
pidetään Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
oikeudellisena seuraajana. Viimeistään 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
perustamispäivänä Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
kaikki varat ja vastuut sekä kaikki 
keskeneräiset toimet siirtyvät ilman eri 
toimenpiteitä 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitean on laadittava lopullinen 
tilinpäätös varallisuudestaan tuona 
siirtopäivänä. Sen jäsenten ja komission 
on tarkastettava ja hyväksyttävä kyseinen 
tilinpäätös.

Or. en

Tarkistus 624
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
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
henkilöstötaulukossa vahvistettujen eri 
palkkaluokkien mukaisesti.

2. Jotta nykyisen henkilöstön siirtyminen 
arvopaperimarkkinaviranomaiseen 
tapahtuisi kitkattomasti, kaikille 
1 kohdassa tarkoitetuille henkilöstön 
jäsenille, väliaikaisesti siirretty henkilöstö 
mukaan lukien, tarjotaan mahdollisuus 
tehdä väliaikaisen toimihenkilön 
työsopimus vastaavin ja verrattavissa 
olevin taloudellisin ja oikeudellisin 
ehdoin asiaankuuluvan oikeudellisen 
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kehyksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään 3. tason komitean nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä 
siirtymävaiheen säännöksistä.

Tarkistus 625
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 
arvopaperimarkkinavalvojien 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 3. tason komitean tai sen 
sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena 
on tarkistaa palvelukseen otettavien 
pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus. 
Sisäisessä valintamenettelyssä on otettava 
täysimääräisesti huomioon taidot ja 
kokemus, joita henkilö on osoittanut 
tehtäviensä hoidossa ennen 
siirtymävaihetta.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään 3. tason komitean nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä 
siirtymävaiheen säännöksistä.
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Tarkistus 626
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Kertomukseen sisällytetään arvio 
osallisryhmän toiminnasta ja sen 
mahdollisesta vahvistamisesta, jotta 
näiden neuvojen antaminen olisi 
pakollista.

Or. en

Tarkistus 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa kertomustaan laatiessaan 
huomioon arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän, hallintoneuvoston ja 
sekakomitean esittämät ehdotukset. 
Ehdotukset liitetään komission 
julkaisemaan kertomukseen.

Or. en

Tarkistus 628
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kertomuksensa otettuaan 
huomioon 22 artiklan mukaisesti 
perustetun arvopaperimarkkina-alan 
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osallisryhmän, 26 artiklan mukaisesti 
perustetun hallintoneuvoston ja 
40 artiklan mukaisesti perustetun 
sekakomitean ehdotukset viranomaisen ja 
EFVJ:n kehittämisestä. Nämä ehdotukset 
muodostavat komission julkaiseman 
kertomuksen liitteen. Komissio ottaa 
huomioon myös muiden osallisryhmien 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 629
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksessa tarkastellaan muun 
muassa viranomaisten 6 artiklan 
mukaista toimintaa, 23 artiklan mukaisen 
suojalausekkeen soveltamista ja EFVJ:n 
39 artiklan mukaista toimintaa. Se 
sisältää lisäksi ehdotuksia siitä, miten 
viranomaisen ja EFVJ:n roolia voidaan 
kehittää edelleen, jotta voidaan luoda 
yhtenäinen eurooppalainen 
valvontarakenne, sekä tarvittaessa 
ehdotuksia perussopimuksiin ja 
alakohtaiseen lainsäädäntöön tehtäviksi 
muutoksiksi.

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan valvontaviranomaisilla olisi valta valvoa suoraan EU:n tasolla, on 
välttämätöntä muuttaa kaikkea asiaankuuluvaa alakohtaista lainsäädäntöä tai 
perussopimusta, jotta perussopimus ei rajoita viranomaisten harkintavaltaa. Komission olisi 
käsiteltävä tätä vaihtoehtoa tehdessään ehdotuksia Euroopan valvontaviranomaisten 
kehittämiseksi.
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Tarkistus 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Komission kertomuksessa arvioidaan 
muun muassa seuraavaa: kansallisten 
viranomaisten valvontakäytännöissä 
saavutettu lähentyminen; 
valvontakollegioiden toiminta; 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
laitosten, erityisesti laitosten, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
valvontamekanismi; takeita koskevan 
23 artiklan toimivuus sekä sääntelyn ja 
valvonnan lähentyminen kriisinhallinnan 
ja -ratkaisun aloilla unionissa.

Or. en

Tarkistus 631
Peter Skinner

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 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä.

Poistetaan.

Or. en



AM\809655FI.doc 89/91 PE439.931v01-00

FI

Tarkistus 632
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 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä.

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tavoitteet on saavutettu ja kuinka 
sääntelyn ja valvonnan lähentymisessä on 
edistytty kriisinhallinnan ja -ratkaisun 
aloilla Euroopan unionissa. 
Kertomuksessa arvioidaan myös, kuinka 
järjestelmä hoitaa sen tavallisesta 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja 
kuinka ne voidaan sisäistää 
kokonaisuudessaan. Arviointi perustuu 
kattavaan kuulemiseen, johon sisällytetään 
myös arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä.

Or. en

Tarkistus 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
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 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä.

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
unionissa. Kertomuksessa arvioidaan 
myös koko Euroopan 
valvontaviranomaisten järjestelmän 
tehokkuutta ja 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
talousarviotarpeita siten, että otetaan 
huomioon 
arvopaperimarkkinaviranomaisen yhä 
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laajemmat velvollisuudet, valtuudet ja 
tehtävät. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä.

Or. en

Tarkistus 634
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Uuden valvontarakenteen 
täytäntöönpanoa olisi suunniteltava, ja 
sen vaikuttavuutta olisi arvioitava 
huolellisesti. Keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä olisi harkittava 
valvontarakenteen kehittämistä 
järjestelmäksi, jossa on vain kaksi 
viranomaista siten, että toinen vastaa 
mikrotason vakauden valvonnasta ja 
toinen avoimuudesta, sijoittajien suojasta 
ja markkinoiden eheydestä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen valvontarakenne perustuu perinteiseen järjestelmään, jossa 
valvontaviranomaiset on jaettu välittäjien tyypin mukaan. Välittäjien väliset rajat ovat 
kuitenkin hämärtyneet, joten keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä olisi tarvittaessa harkittava 
erilaista valvontarakennetta.

Tarkistus 635
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
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tarkastelevat tätä asetusta 1 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen pohjalta ja 
määrittävät, onko 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava.

Or. en


