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Tarkistus 269
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan
pankkiviranomainen, jäljempänä
"pankkiviranomainen".

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan
valvontaviranomainen (pankkiala), 
jäljempänä 'valvontaviranomainen'.

Or. en

Tarkistus 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut yhteisön 
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut unionin 
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä. Pankkiviranomainen
toimii mainittujen säädösten 
soveltamisalalla vain siltä osin kuin niitä 
sovelletaan luotto- ja rahoituslaitoksiin.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen toiminta-alan laajuus on määriteltävä selkeämmin. Asetus ei saa 
muuttaa voimassa olevien alakohtaisten asetusten soveltamisalaa.
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Tarkistus 271
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Pankkiviranomainen toimii tämän 
asetuksen sekä direktiivin 2006/48/EY, 
direktiivin 2006/49/EY, direktiivin 
2002/87/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 
94/19/EY soveltamisalalla, mukaan 
luettuina näihin säädöksiin perustuvat 
direktiivit, asetukset ja päätökset ja 
mahdolliset muut Euroopan unionin
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 272
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut yhteisön
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät 
Euroopan unionin säädökset, joissa 
pankkiviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Or. en
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Perustelu

Lissabonin sopimuksen 290 artiklan termistön mukaisesti direktiivit, joissa Euroopan 
pankkiviranomaisen toiminta-ala määritellään, ovat "lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä säädöksiä". Jotta Euroopan pankkiviranomaisen oikeusvarmuutta ei 
heikennettäisi, sen toimintaa ei tulisi määritellä asetuksessa muutoin kuin tässä kohdassa on 
tehty, esimerkiksi "toimivalta tietyillä aloilla ja erityisesti yritysten hyvän hallintotavan ja 
tilintarkastuksen alalla". 

Tarkistus 273
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen toimii myös 
luottolaitosten, finanssiryhmittymien,
(vaihtoehtoisten) sijoituspalveluyritysten, 
maksulaitosten ja sähköisen rahan 
liikkeellelaskijalaitosten toimialalla, 
mukaan lukien yritysten hyvä 
hallintotapa, tilintarkastukset ja 
tilinpäätösraportointi, jos 
pankkiviranomaisen toiminta näillä 
aloilla on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa, että tässä kohdassa mainittu 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 274
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pankkiviranomainen toimii myös 
luottolaitosten, finanssiryhmittymien, 
sijoituspalveluyritysten, maksulaitosten ja 
sähköisen rahan liikkeellelaskijalaitosten 
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toimialalla, mukaan lukien yritysten hyvä 
hallintotapa, tilintarkastukset ja 
tilinpäätösraportointi, jos 
pankkiviranomaisen toiminta näillä 
aloilla on tarpeen, jotta voidaan 
tehokkaasti varmistaa, että 2 kohdassa 
mainittu lainsäädäntö yhdenmukaistetaan 
ja pannaan täytäntöön yhtenäisesti, 
samoin kuin myöhemmät oikeudellisesti 
sitovat säädökset.

Or. en

Tarkistus 275
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista toimivaltaa 
varmistaa yhteisön oikeuden 
noudattaminen.

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista toimivaltaa 
varmistaa unionin oikeuden 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 276
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 

4. Pankkiviranomainen edistää 
rahoituksen kestävyyttä ja vahvoja 
eurooppalaisia rahoitusmarkkinoita 
tavoitteenaan osaltaan i) parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti 
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iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ii) 
suojella tallettajia ja sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 277
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
kilpailukykyä edistämällä taloudellista 
osallisuutta ja tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä, ehkäisemällä ja 
korjaamalla rajat ylittäviä ja 
järjestelmäriskejä, sekä erityisesti 
varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta ja sääntely 
Euroopan tasolla, ii) suojella tallettajia ja 
sijoittajia, iii) turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta 
ja v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
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neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 278
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, i a) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja 
jäsenvaltioiden välinen tarpeeton kilpailu 
valvonnan tiukkuudessa ja sääntelyn 
täytäntöönpanossa, ii) suojella tallettajia ja 
sijoittajia, iii) turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta 
ja v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 279
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia 
sekä muita sidosryhmiä samoin kuin 
julkista taloutta, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 280
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
avoimuus, tehokkuus ja moitteeton 
toiminta sekä kestävä vuorovaikutus 
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v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

suhteessa reaalitalouteen, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 281
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) 
vähentää rahatalouden myötäsyklisyyttä 
ja yleisesti ottaen pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin vakautta ja v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 282
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) edistää rahapolitiikan sujuvaa 
täytäntöönpanoa markkinoilla, taata 
luottojen jäljitettävyys sekä 
pankkitalletusten ja institutionaalisten 
rahastojen valvonta ja lujittaa valvonnan 
kansainvälistä koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 283
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
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tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ottaen samalla huomioon 
tarpeen tehostaa kilpailua ja innovointia 
sisämarkkinoilla sekä varmistaa 
kansainvälinen kilpailukyky. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ottaen samalla huomioon 
tarpeen tehostaa kilpailua ja innovointia 
sisämarkkinoilla sekä varmistaa 
kansainvälinen kilpailukyky. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään huomioimaan tarve tehostaa kilpailua Skinnerin mietinnön 
mukaisesti.

Tarkistus 285
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja (vi) kehittää yhteisiä 
menetelmiä, joiden avulla arvioidaan 
tuoteominaisuuksien ja jakomenettelyjen 
vaikutusta eri laitosten taloudelliseen 
asemaan ja kuluttajansuojaan 
tasapuolisten kilpailuedellytysten 
edistämiseksi. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 286
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) saavuttaa EMU:n tavoitteet ja lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 287
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja vi) ehkäistä jatkossa 
luottokuplien syntymistä unionin 
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artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

rahoituslaitoksissa. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

Luottokuplien ehkäiseminen on sisällytettävä nimenomaisesti Euroopan pankkiviranomaisen 
tavoitteisiin, ottaen huomioon niiden roolin nykyisessä kriisissä.

Tarkistus 288
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja (vi) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää 
tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tätä 
varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisen on kaikissa toimissaan huomioitava laajemmin 
maailmanlaajuinen kilpailutilanne, mukaan lukien sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön 
estäminen. Valvontaviranomaisen olisi myös tehtävä taloudellisia analyysejä voidakseen 
arvioida paremmin yhtäältä toimiensa vaikutusta markkinoihin laajemmin sekä toisaalta 
yleisten markkinatapahtumien vaikutusta toimiinsa. Tämä on yhtäpitävää jäsenvaltioissa 
sovellettavien parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 289
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja (vi) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää 
tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tätä 
varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja (vi) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää 
tasapuolisia kilpailuedellytyksiä. Tätä 
varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
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tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja vi) estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja (vi) kehittää yhteisiä 
menetelmiä, joiden avulla arvioidaan 
tuoteominaisuuksien ja jakomenettelyjen 
vaikutusta eri laitosten taloudelliseen 
asemaan ja kuluttajansuojaan 
tasapuolisten kilpailuedellytysten 
edistämiseksi. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Perustelu

Vuosien 2008–2009 kokemusten pohjalta voidaan todeta, että yhteisiin menetelmiin 
perustuvia stressitestejä, joihin kuuluu myös asiakasvaikutusten arviointi, olisi toteutettava 
unionin laajuisesti, jotta pelastuspaketteja harkittaessa voidaan taata tasapuoliset 
kilpailuedellytykset. 

Tarkistus 293
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta,
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia ja yhteistyötä sekä (vi) 
parantaa maailmanlaajuista 
kilpailukykyä ja tukea vähemmän 
kehittyneiden maiden talouskehitystä. 
Tätä varten pankkiviranomainen auttaa 
varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun unionin oikeuden 
johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 294
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen yhdenmukaistamisen ja 
soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen 
yhdentymistä ja lähentymistä, antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen pankkiviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista. 

Or. en

Tarkistus 295
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
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v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen pankkiviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisen on kaikissa toimissaan huomioitava laajemmin 
maailmanlaajuinen kilpailutilanne, mukaan lukien sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön 
estäminen. Valvontaviranomaisen olisi myös tehtävä taloudellisia analyysejä voidakseen 
arvioida paremmin yhtäältä toimiensa vaikutusta markkinoihin laajemmin sekä toisaalta 
yleisten markkinatapahtumien vaikutusta toimiinsa. Tämä on yhtäpitävää jäsenvaltioissa 
sovellettavien parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
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lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen pankkiviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään huomioimaan tarve tehostaa kilpailua Skinnerin mietinnön 
mukaisesti.

Tarkistus 297
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 
tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen pankkiviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.
Pankkiviranomainen ottaa toiminnassaan 
huomioon kansainvälisesti sovitut normit 
ja käytännöt.
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Or. en

Tarkistus 298
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviään hoitaessaan 
pankkiviranomainen kiinnittää erityistä 
huomiota laitoksiin, joilla on 
eurooppalainen ulottuvuus, etenkin 
pitämällä tiiviisti yhteyttä niiden 
valvonnasta vastaaviin 
valvontakollegioihin.

Or. en

Tarkistus 299
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tällä asetuksella sille uskottuja 
tehtäviään hoitaessaan 
pankkiviranomainen toimii 
riippumattomasti ja puolueettomasti 
yksinomaan Euroopan unionin etua 
ajatellen.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää taata Euroopan valvontaviranomaisten harjoittaman sääntelyn ja 
valvonnan puolueettomuus sekä niiden institutionaalinen ja taloudellinen riippumattomuus. 
Tämän alan asetuksiin esitetään sen vuoksi lisättäväksi säännös, jossa Euroopan 
valvontaviranomaisten itsenäisyys todetaan selväsanaisesti. Se täydentäisi asetusten muita 
säännöksiä, jotka koskevat muun muassa Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajan 
riippumattomuutta.
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Tarkistus 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvojien järjestelmä

1. Pankkiviranomainen on osa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmää, jonka 
päätavoitteena on varmistaa, että 
finanssialaan sovellettavat säännöt 
pannaan aiheellisella tavalla täytäntöön 
alan vakauden säilyttämiseksi ja siten 
koko rahoitusjärjestelmää kohtaan 
tunnetun luottamuksen turvaamiseksi 
niin, että finanssipalvelujen kuluttajille 
tarjotaan riittävä suoja.
2. Euroopan finanssivalvojien järjestelmä 
koostuu seuraavista:
a) Euroopan järjestelmäriskikomitea;
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) [EAMV]; 
c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV]; 
d) pankkiviranomainen; 
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea;
f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 
1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) 
N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 
9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
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suorittaminen.
3. Pankkiviranomainen tekee säännöllistä 
ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien 
johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja 
laatii yhteisiä kantoja 
finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden eri alojen välisten kysymysten 
osalta Euroopan järjestelmäriskikomitean 
sekä Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa 
40 artiklassa perustetun Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
välityksellä.
4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n
osapuolten on tehtävä luottamukseen ja 
täysimääräiseen keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 
erityisesti varmistaakseen, että niiden 
toisilleen toimittamat tiedot ovat 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.
5. Ainoastaan Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sisällyttämään komissio Euroopan finanssivalvojien järjestelmään 
Goulardin mietinnön mukaisesti.
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Tarkistus 301
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Euroopan finanssivalvojien järjestelmä

1. Pankkiviranomainen on osa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmää, jäljempänä 
'EFVJ', joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona, johon 
osallistuvat kaikki finanssivalvontaa 
harjoittavat jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin viranomaiset tämän ja muiden 
asiaan liittyvien EU:n asetusten 
mukaisesti. Sen päätavoitteena on 
varmistaa finanssilaitosten tiukka ja 
jatkuva eurooppalainen valvonta, joka luo 
luottamusta rahoitusjärjestelmää 
kohtaan, tukee kestävää kasvua 
Euroopassa ja vastaa yritysten ja 
kansalaisten tarpeisiin.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
a) Euroopan järjestelmäriskikomitea;
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) [EAMV];
c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV];
d) pankkiviranomainen;
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea;
f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 
1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) 
N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 
2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
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suorittaminen.
3. EFVJ:n kaikkien osapuolten on 
tehtävä luottamukseen ja täysimääräiseen 
keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa 
tiivistä yhteistyötä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan 
mukaisen vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti.
4. Kaikkiin finanssilaitoksiin sovelletaan 
unionin lainsäädännön nojalla 
oikeudellisesti sitovia säädöksiä ja ne 
kuuluvat EFVJ:n toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnan piiriin. 
5. EFVJ ei estä toimivaltaisia 
viranomaisia käyttämästä kansallista 
valvontavaltaa oikeudellisesti sitovia 
unionin säädöksiä sekä pankkivalvontaa 
koskevia kansainvälisiä toiminnan 
vakauden periaatteita noudattaen.
6. Ainoastaan Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmään kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia.

Or. en

Tarkistus 302
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä' ja direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä';

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

Or. en

Tarkistus 303
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä' ja direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä';

1) 'finanssilaitoksilla' yrityksiä ja yhteisöjä, 
joihin sovelletaan jotakin 1 artiklan 2 
kohdassa mainittua säädöstä. Direktiivin 
2005/60/EY osalta 'finanssilaitoksilla' 
tarkoitetaan kuitenkin ainoastaan 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjä 
luotto- ja rahoituslaitoksia;

Or. en

Tarkistus 304
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä' ja direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä';

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä', direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä' ja yleisemmin 
kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä, joihin 
sovelletaan jotakin 1 artiklan 2 kohdassa 
mainittua säädöstä;

Or. en
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Tarkistus 305
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä' ja direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä';

1) 'finanssilaitoksilla' direktiivissä 
2006/48/EY määriteltyjä 'luottolaitoksia', 
direktiivissä 2006/49/EY määriteltyjä 
'sijoituspalveluyrityksiä' ja direktiivissä 
2002/87/EY määriteltyjä 
'finanssiryhmittymiä' sekä julkisia 
pankkeja ja erityisesti kehityspankkeja;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella asetus ulotetaan koskemaan Euroopan investointipankkia, joka on julkinen 
kehitysrahoituslaitos mutta joka ei kuulu minkään kansallisen viranomaisen valvonnan 
piiriin. Euroopan investointipankin vuoden 2006 vuosikertomuksesta käydyn poliittisen 
keskustelun seurauksena Euroopan parlamentti pyysi vuonna 2007, että investointipankkiin 
sovelletaan samoja toiminnan vakauden valvontaa koskevia sääntöjä kuin luottolaitoksiin 
sekä todella riippumatonta valvontaa ja sääntelyä.

Tarkistus 306
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' 
direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 
talletusten vakuusjärjestelmien osalta 
elimiä, jotka hoitavat talletusten 
vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY
mukaisesti.

2) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' 
direktiiveissä 2006/48/EY, 2006/49/EY,
2007/64/EY, 2009/110/EY, 2002/65/EY ja 
2005/60/EY määriteltyjä luotto- ja 
rahoituslaitosten suhteen toimivaltaisia 
viranomaisia ja talletusten 
vakuusjärjestelmien osalta julkisia elimiä, 
jotka hoitavat talletusten 
vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY 
mukaisesti, tai sellaisten talletusten 
vakuusjärjestelmien osalta, joiden 
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toimintaa hoitaa yksityinen yhtiö, 
viranomaista, joka valvoo näitä 
järjestelmiä direktiivin 94/19/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 307
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' 
direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 
talletusten vakuusjärjestelmien osalta 
elimiä, jotka hoitavat talletusten 
vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY 
mukaisesti.

2) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' 
direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 
talletusten vakuusjärjestelmien osalta 
direktiivissä 94/19/EY tarkoitettuja 
toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) 'järjestelmäriskillä' 
finanssipalvelujen keskeytymisriskiä, joka 
johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen 
osien merkittävästä heikentymisestä ja 
joka saattaa vaikuttaa huomattavan 
kielteisesti reaalitalouteen. Kaikenlaiset 
finanssialan laitokset, välittäjät, 
markkinat, rakenteet ja välineet saattavat 
vaikuttaa jossain määrin järjestelmän 
toimivuuteen.
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Or. en

Tarkistus 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) 'rajatylittävällä riskillä' koko 
Euroopan unionissa tai sen osissa 
esiintyvää talouden epätasapainoa taikka 
häiriöitä, jotka saattavat vaikuttaa 
huomattavan kielteisesti kahden tai 
useamman jäsenvaltion taloudellisten 
toimijoiden välisiin liiketoimiin, 
sisämarkkinoiden toimintaan taikka 
Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion 
julkiseen talouteen. Kaikenlaiset 
taloudelliset ja finanssiriskit saattavat 
vaikuttaa jossain määrin rajatylittävään 
toimintaan.

Or. en

Tarkistus 310
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen on yhteisön elin, 
jolla on oikeushenkilön asema.

1. Pankkiviranomainen on Euroopan 
unionin elin, jolla on oikeushenkilön 
asema.

Or. en
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Tarkistus 311
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tällä asetuksella sille uskottuja 
tehtäviään hoitaessaan 
pankkiviranomainen toimii 
riippumattomasti ja puolueettomasti 
yksinomaan Euroopan unionin etua 
ajatellen.

Or. en

Perustelu

Euroopan kolmen valvontaviranomaisen on ajettava koko Euroopan unionin etua.

Tarkistus 312
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomaisen jäseninä 
kansallisten valvontaviranomaisten 
toimilla on eurooppalainen ulottuvuus.

Or. en
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Tarkistus 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Lontoo. Pankkiviranomaisen kotipaikka on 
Frankfurt. 

Or. en

Tarkistus 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Lontoo. Pankkiviranomaisen kotipaikka on 
[Frankfurt]. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan eri viranomaisten toimien koordinointia.

Tarkistus 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Lontoo. Pankkiviranomaisen kotipaikka on (...). 

Or. en
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Perustelu

Eurooppa-neuvoston 13. joulukuuta 2003 antamissa päätelmissä korostetaan seuraavaa: 
"Lopuksi valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneet jäsenvaltioiden edustajat 
päättivät asettaa liittyvät valtiot, sen jälkeen kun ne ovat liittyneet unioniin, etusijalle 
tulevaisuudessa perustettavien muiden laitosten ja virastojen kotipaikkoja jaettaessa, lukuun 
ottamatta sitä, että jos Euroopan syyttäjänvirasto perustetaan, sen kotipaikka on Luxemburg 
8.4.1965 tehdyn päätöksen mukaisesti."

Tarkistus 316
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomaisella on seuraavat 
tehtävät:

1. Finanssilaitosten tehokkaan ja 
yhdenmukaisen eurooppalaisen 
valvonnan takaamiseksi
pankkiviranomaisella on seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Tarkistus 317
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita 
sääntely- ja valvontastandardeja ja 
-käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja 
yhteisön toimielimille ja kehittämällä 
ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien 
luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön;

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita 
sääntely- ja valvontastandardeja ja 
-käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja 
Euroopan unionin toimielimille ja 
kehittämällä ohjeita, suosituksia ja 
teknisten standardien luonnoksia, jotka 
perustuvat tähän asetukseen ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön;

Or. en
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Tarkistus 318
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä 
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa,

b) myötävaikuttaa unionin lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä 
eurooppalaisen ulottuvuuden omaavien 
finanssilaitosten tehokasta ja 
yhdenmukaista valvontaa sekä 
varmistamalla valvontakollegioiden 
yhdenmukainen toiminta ja toteuttamalla 
toimia kriisitilanteissa,

Or. en

Tarkistus 319
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä
valvontakollegioiden yhdenmukaista 

b) myötävaikuttaa standardien ja unionin
lainsäädännön yhdenmukaiseen 
soveltamiseen erityisesti edistämällä 
yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla
tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla
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toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa,

valvontakollegioiden yhdenmukainen 
toiminta ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa,

Or. en

Tarkistus 320
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä 
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa,

b) myötävaikuttaa unionin säädösten
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, edistämällä 
valvontakollegioiden yhdenmukaista 
toimintaa ja toteuttamalla toimia 
kriisitilanteissa,

Or. en

Perustelu

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 321
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä,

c) kannustaa ja helpottaa tehtävien ja 
velvollisuuksien delegoimista 
toimivaltaisten viranomaisten välillä,

Or. en

Tarkistus 322
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä,

c) kannustaa ja helpottaa tehtävien ja 
velvollisuuksien delegoimista 
toimivaltaisten viranomaisten välillä,

Or. en

Tarkistus 323
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa 
erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita 
se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja 
varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen EJRK:n antamien 
varoitusten ja suositusten pohjalta,

d) tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa 
erityisesti toimittamalla tälle 21 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tietoja, joita se 
tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja 
varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen EJRK:n antamien 
varoitusten ja suositusten pohjalta,
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta tiedonkeruuvaltuuksien asianmukaiselle vähentämiselle 21 artiklan 
2 kohtaan myöhemmin tehdyillä tarkistuksilla. Tietojenvaihtoa on selvästikin tehostettava 
järjestelmäriskien ymmärtämiseksi paremmin. On kuitenkin tärkeää olla heikentämättä 
markkinamielialaa paljastamalla mahdollisesti arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja, 
jotka voisivat haitata rahoitusmarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus 324
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

d a) tehdä tiivistä yhteistyötä sijoittajien 
suojelusta sekä tuotteiden myyntilupien 
myöntämisestä ja valvonnasta vastaavan 
EAMV:n yksikön kanssa erityisesti 
toimittamalla EAMV:lle tietoja, joita se 
tarvitsee tämän tehtävän suorittamiseen;

Or. en

Perustelu

EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi suojella sijoittajia. Tehtävä on uskottava yhdelle ainoalle 
valvontaviranomaiselle, jota on kuitenkin avustettava sen suorittamisessa. Näin päästään 
lähimmäksi ns. kaksikantamallia tarvitsematta muuttaa perinpohjaisesti kaikkia kolmea 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmää koskevaa asetusta. 

Tarkistus 325
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suorittaa toimivaltaisten viranomaisten 
vertaisarviointia valvontatulosten 
yhtenäisyyden lisäämiseksi,

e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten 
viranomaisten vertaisarviointia 
valvontatulosten yhtenäisyyden 
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lisäämiseksi,

Or. en

Tarkistus 326
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suorittaa toimivaltaisten viranomaisten 
vertaisarviointia valvontatulosten 
yhtenäisyyden lisäämiseksi,

e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten 
viranomaisten vertaisarviointia 
valvontatulosten yhtenäisyyden 
lisäämiseksi,

Or. en

Tarkistus 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

f a) arvioida erityisesti kotitalouksien ja 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
luotonsaantimahdollisuuksia ja luoton 
kustannuksia;

Or. en



PE439.966v01-00 40/86 AM\809989FI.doc

FI

Tarkistus 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

f b) laatia taloudellisia markkina- ja 
riskianalyysejä sekä oleellisia 
voimakkaasti velkaantuneita yrityksiä 
koskevia tutkimuksia pankkiviranomaisen 
tehtävien hoitoa varten;

Or. en

Tarkistus 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

f c) edistää sijoittajien ja säästäjien 
suojaa;

Or. en

Tarkistus 330
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteisön
lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä.

g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
Euroopan unionin lainsäädännössä 
säädettyjä tehtäviä.

Or. en
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Tarkistus 331
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

g a) vastata kaikkien 2 artiklassa 
tarkoitettujen mutta kansallisen 
viranomaisen valvonnan ulkopuolelle 
jäävien laitosten valvonnasta ja 
sääntelystä;

Or. fr

Perustelu

Eräät luottolaitokset tai kehityspankit, kuten Euroopan investointipankki, jäävät kansallisten 
valvontaviranomaisten valvonnan ulkopuolelle, sillä ne ovat kansainvälisiä finanssilaitoksia. 
Ehdotuksen tarkoituksena on uskoa niiden valvonta ja sääntely uudelle Euroopan 
pankkiviranomaiselle. Tarkistus koskee erityisesti Euroopan investointipankkia.

Tarkistus 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ottaa hoidettavakseen aiheellisilta 
osin kaikki Euroopan pankkivalvojien 
komitean nykyiset tehtävät;

Or. en
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Tarkistus 333
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) julkaisee Internet-sivustollaan 
säännöllisesti päivitettäviä toimialaansa 
koskevia tietoja helposti saatavilla olevan 
tiedon tarjoamiseksi yleisölle.

Or. en

Tarkistus 334
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vaatia toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia tekemään yhteisiin 
menetelmiin perustuvia stressitestejä;

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomaisella olisi oltava toimivalta tehdä stressitestejä, joilla 
varmistetaan järjestelmän kestokyky ja kerätään asiaankuuluvaa tietoa käyttäen yhtenäisiä 
raportointikäytäntöjä ja menettelyjä 17 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 335
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 10 ja 11 

d) tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
osoitettuja yksittäisiä tai yhteisiä päätöksiä 
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artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa; 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 336
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 
kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 337
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 
10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä tai yhteisiä päätöksiä 9 artiklan 
6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa;

Or. en
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Tarkistus 338
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kieltää tiettyjen tuotteiden pitäminen 
kaupan tai tietyn tyyppiset liiketoimet 
EJRK:n suositellessa sitä Euroopan 
pankkiviranomaiselle, jotta estetään 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden, sijoittajien suojan 
taikka unionin koko rahoitusjärjestelmän 
tai sen osien vakauden vaarantuminen. 
Kieltomääräyksessä asetetun ajan jälkeen 
EJRK ja Euroopan pankkiviranomainen 
arvioivat, onko kieltoa aihetta jatkaa. 
Tuotteiden ja liiketoimien kieltoa olisi 
pidettävä äärimmäisenä keinona;

Or. en

Tarkistus 339
Marta Andreasen

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

Komission teksti Tarkistus

f a) pankkiviranomainen sääntelee 
rahoitustuotteiden kauppaa sekä 
nousevilla että laskevilla markkinoilla 
estääkseen sijoittajien suojan 
heikentymisen ja ylläpitääkseen 
rahoitusmarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa ja eheyttä. Markkinoiden 
likviditeetin säilyttämiseksi lyhyeksi 
myynti voidaan sallia hinnankorotuksen 
jälkeen;

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisen olisi sallittava harkitusti hyväksyttävät markkinakäytännöt ja 
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säänneltävä niitä markkinoiden optimaalisen toiminnan varmistamiseksi unohtamatta 
kuitenkaan tarvetta suojella sijoittajia.

Tarkistus 340
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

f a) varmistaa, että kansallisilla 
viranomaisilla on tarvittavat 
rahoituslaitoksia koskevat tiedot, ja 
hyödyntää kyseisiä tietoja eurooppalaisen 
ulottuvuuden omaavien laitosten osalta;

Or. en

Perustelu

Tietojenvaihtoa on selvästikin tehostettava järjestelmäriskien ymmärtämiseksi paremmin. 
Toimivaltaisilla viranomaisilla on kuitenkin jo käytössään kanavia tietojen keruuta ja vaihtoa 
varten, joten Euroopan pankkiviranomaisen ei pitäisi esittää suoria tietopyyntöjä yksittäisille 
laitoksille.

Tarkistus 341
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kerätä suoraan tarvittavat 
rahoituslaitoksia koskevat tiedot;

Or. en
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Tarkistus 342
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

f a) edistää toimivaltaisten viranomaisten 
koordinoitua toimintaa 16 artiklan 
mukaisesti, myös aktivoimalla niille 
pankkiviranomaisen jäseninä kuuluvat 
valtuudet, jotta varmistetaan unionin 
yhteisen vastauksen löytäminen 
rajatylittäviin ja järjestelmäriskeihin;

Or. en

Tarkistus 343
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) arvioida, onko yhtenäisillä 
rahoitusmarkkinoilla tuotteita tai 
liiketoimia, jotka uhkaavat koko 
finanssijärjestelmää tai sen osia;

Or. en

Perustelu

Ei ole realistista edellyttää, että Euroopan pankkiviranomainen voisi tarkastella kaikkia 
tuotteita ja liiketoimia. Lisäksi muun muassa kuluttajansuojaa, rahoitusneuvontaa, omien 
varojen riittävyyttä ja epäreilua kilpailua koskevia säännöksiä on jo olemassa. Ne suojaavat 
jo nykyisellään kuluttajia ja laitoksia.
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Tarkistus 344
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Käyttäessään 2 kohdan a–d 
alakohdassa tarkoitettua toimivaltaansa 
pankkiviranomainen huomioi sellaiset 
jäsenvaltioiden kansalliset lait, jotka 
noudattavat unionin lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 345
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen käyttää yhteisön 
laajuisesti toimiviin yrityksiin tai yhteisön 
laajuiseen taloudelliseen toimintaan 
yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu 
sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valvonta olisi toteutettava pääasiassa kansallisesti ja kansallisten viranomaisten toimesta.
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Tarkistus 346
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen käyttää yhteisön 
laajuisesti toimiviin yrityksiin tai yhteisön 
laajuiseen taloudelliseen toimintaan 
yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu 
sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 347
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen käyttää yhteisön
laajuisesti toimiviin yrityksiin tai yhteisön
laajuiseen taloudelliseen toimintaan 
yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu 
sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa 
lainsäädännössä. 

3. Pankkiviranomainen käyttää Euroopan
laajuisesti toimiviin yrityksiin tai 
Euroopan laajuiseen taloudelliseen 
toimintaan yksinomaista unionin 
toimivaltaa, joka on annettu sille 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä. 

Or. en

Tarkistus 348
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten pankkiviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 

Poistetaan.
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määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Or. en

Tarkistus 349
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten pankkiviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Tätä varten pankkiviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. Pankkiviranomainen 
toimii tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden 
asiantuntemusta, valmiuksia ja valtuuksia 
käyttäessään yksinomaista toimivaltaansa 
ja suorittaessaan tutkintaa.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen olisi toimittava tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa. On ehdottoman tärkeää, että uusi valvontarakenne hyödyntää toimivaltaisten 
viranomaisten asiantuntemusta, valmiuksia ja valtuuksia käyttäessään yksinomaista 
toimivaltaansa ja suorittaessaan tutkintaa. 

Tarkistus 350
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten pankkiviranomaisella on 
asianmukaiset tutkinta- ja 

Tätä varten pankkiviranomaisella on 
asianmukaiset unionin tutkinta- ja 
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täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

täytäntöönpanovaltuudet, jotka 
määritellään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä, sekä mahdollisuus 
maksujen perintään. 

Or. en

Tarkistus 351
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Jäsenvaltioiden viranomaisten valtuudet 

toimivaltaisina viranomaisina ja 
pankkiviranomaisen jäseninä

Pankkiviranomaisen tavoitteiden 
saavuttamista varten jäsenvaltioiden 
viranomaisilla on toimivaltaisina 
viranomaisina ja pankkiviranomaisen 
jäseninä valtuudet toteuttaa 
ennaltaehkäiseviä ja korjaavia 
valvontatoimia. Tällaisia finanssilaitoksia 
koskevia, oikeassa suhteessa 
harjoitettavia valtuuksia ovat seuraavat 
oikeudet:
a) vaatia ja saada asianmukaisia tietoja; 
b) säätää raportointi- ja 
ilmoitusvaatimuksia;
c) suorittaa tarkastuksia paikan päällä;
d) toteuttaa toiminnan vakauteen liittyviä 
toimenpiteitä (jotka voivat koskea myös 
eturistiriitoja, hyvää hallintotapaa, 
likviditeettiä, varauksia, osinkoja ja 
palkkapolitiikkaa);
e) erottaa vähittäispankkitoiminta 
kaupankäynnistä ja muusta vastaavasta 
toiminnasta, joka ei ole yleishyödyllistä, 
mikäli yhteisiin kriteereihin nojaava arvio 
on paljastanut olennaisia riskejä;
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f) rajoittaa tai kieltää tilapäisesti tiettyjen 
tuotteiden kauppa tai tietyn tyyppiset 
liiketoimet, jotka voivat johtaa suoraan tai 
välillisesti markkinoiden liialliseen 
epävakauteen tai aiheuttaa häiriöitä 
unionin koko rahoitusjärjestelmässä 
taikka sen osissa, julkisessa taloudessa tai 
reaalitaloudessa;
g) määrätä finanssilaitoksen toimimaan 
tytäryhtiön välityksellä, mikäli yhteisiin 
kriteereihin nojaava arvio on paljastanut 
olennaisia sisäisiä riskejä;
h) määrätä varoittavia sakkoja;
i) hylätä toimitusjohtaja tai johtaja;
j) erottaa johtohenkilöitä tai johtokunta;
k) puuttua väliaikaisesti finanssilaitosten 
toimintaan;
l) evätä finanssilaitosten tärkeiltä 
osakkailta mahdollisuus vedota rajoitetun 
vastuun periaatteeseen, kun nämä eivät 
puolusta aktiivisesti yritysten etua 
tapauksissa, joissa on kyse esimerkiksi 
avoimuuden puutteesta, vastuuttomasta 
lainaamisesta tai luotonannosta, tai 
vakavista ja järjestelmällisistä 
rikkomuksista;
m) laajentaa taloudellinen vastuu 
koskemaan toimitusjohtajia, johtajia tai 
finanssilaitoksia, jotka syyllistyvät tai 
osallistuvat vakaviin ja järjestelmällisiin 
rikkomuksiin taikka jotka soveltavat 
kohtuutonta kannustinjärjestelmää; 
n) ottaa tarvittaessa haltuun 
toimitusjohtajien ja johtajien antamat 
etuja, toimintaa ja omaisuutta koskevat 
ilmoitukset;
o) vaatia kehittämään yksityiskohtainen, 
säännöllisesti päivitettävä 
kriisinratkaisumenetelmä, joka koostuu 
jäsennellystä varhaisen vaiheen 
interventiomekanismista, nopeista 
korjaavista toimista ja konkursseihin 
varautumista koskevasta suunnitelmasta;
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p) peruuttaa lupia ja passeja;
q) sopia menettelyistä, joita käyttämällä 
varmistetaan mahdollisimman nopea ja 
automaattinen yhteinen reaktio unionin 
tasolla markkinahäiriöiden 
ehkäisemiseksi tai korjaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 352
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Yhtenäinen säännöstö

Or. en

Tarkistus 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

-1a. Finanssilaitosten tehokkaan ja 
yhdenmukaisen eurooppalaisen 
valvonnan varmistamiseksi komissio 
hyväksyy Euroopan unionin sopimia 
kansainvälisiä periaatteita ja unionin 
lainsäädäntöä noudattaen sääntely- ja 
valvontastandardit ja antaa asetukset tai 
päätökset, joilla luodaan Euroopan 
finanssivalvonnan yhtenäinen säännöstö. 

Or. en
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Tarkistus 354
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b. Yhtenäisessä säännöstössä
a) täsmennetään unionin lainsäädäntöön 
sisältyviä määritelmiä;
b) eritellään raportointia koskevat yhteiset 
kriteerit ja unionin lainsäädäntöön 
sisältyvät ilmoitusvaatimukset;
c) yksilöidään tarvittavat keinot, joilla 
varmistetaan tehokkaat 
yhteistyömenettelyt muun muassa 
riskinarvioinnissa ja tietojenvaihdossa, 
kuten unionin lainsäädännössä 
edellytetään;
d) määritellään asianmukaiset sääntely-
ja valvontastandardit, joita sovelletaan 
koko Euroopan unionia tai sen 
merkittävää osaa koskeviin EJRK:n 
varhaisvaroituksiin ja suosituksiin;
e) määritellään asianmukaiset sääntely-
ja valvontastandardit, joita sovelletaan 
pankkiviranomaisen tai unionin 
toimielinten havaitsemiin rajatylittäviin 
riskeihin koko Euroopan unionissa tai 
sen merkittävässä osassa;
f) määritellään asianmukaiset 
raportointia, ilmoituksia ja toiminnan 
vakausvaatimuksia koskevat sääntely- ja 
valvontastandardit oleellisia voimakkaasti 
velkaantuneita yrityksiä ja kaikkialla 
unionissa toimivia sijoitusvälittäjiä varten 
järjestelmäriskien ehkäisemiseksi ja 
rajatylittävien riskien poistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 355
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Pankkiviranomainen 
antaa standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Pankkiviranomainen kehittää teknisiä 
standardeja tässä asetuksessa ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla tai 
komission pyynnöstä. Tekniset standardit 
eivät sisällä poliittisia päätöksiä ja niissä 
noudatetaan suhteellisuusperiaatetta. 
Pankkiviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi 
delegoituina säädöksinä 
(sääntelystandardit) tai 
täytäntöönpanosäädöksinä 
(valvontastandardit) tämän asetuksen ja 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti. 
Standardiluonnokset toimitetaan 
samanaikaisesti myös Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 

Or. en

Tarkistus 356
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. 
Pankkiviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi. 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja täydentämään ja 
muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä. 
Tekniset standardit eivät edusta 
strategisia tai poliittisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajoitetaan 
lainsäädännöllä, johon ne perustuvat. 

Or. en
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Perustelu

Tekniset standardit ja niiden soveltamisala olisi määriteltävä selvästi. On tehtävä selväksi, 
että teknisiin standardeihin ei saa liittyä strategisia ja poliittisia valintoja, ja että niiden 
tavoitteena on ainoastaan helpottaa Euroopan pankkiviranomaisen toiminta-alaan kuuluvan 
lainsäädännön soveltamista. Lisäksi on täsmennettävä, että komissio hyväksyy tekniset 
standardit sille perussopimuksessa annettujen delegoitujen säädösten hyväksymistä koskevien 
valtuuksien nojalla.

Tarkistus 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. 
Pankkiviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi. 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja täydentämään, 
päivittämään ja muuttamaan osatekijöitä, 
jotka eivät ole 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön kannalta 
keskeisiä. Tekniset standardit eivät sisällä 
strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan säädöksillä, joihin ne 
perustuvat. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään termi "päivittää" ja korvataan termi "lainsäädäntö" termillä "säädös" 
Skinnerin mietinnön mukaisesti.

Tarkistus 358
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Pankkiviranomainen 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Tekniset standardit 
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antaa standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

eivät sisällä poliittisia valintoja ja ne 
rajoittuvat asianomaisen lainsäädännön 
soveltamisedellytysten määrittelyyn. 
Pankkiviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.

Tarkistus 359
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Pankkiviranomainen 
antaa standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Tekniset standardit 
eivät sisällä strategisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajoitetaan 
lainsäädännöllä, johon ne perustuvat. 

Or. en

Tarkistus 360
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja täydentämään ja 
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tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. 
Pankkiviranomainen antaa standardien 
luonnokset komission hyväksyttäviksi. 

muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä. 
Tekniset standardit ovat osa yhtenäistä 
säännöstöä, mutta ne eivät sisällä 
strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan lainsäädännöllä, johon ne 
perustuvat. 

Or. en

Tarkistus 361
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
avoimia julkisia kuulemisia kaikkien 
sidosryhmien kanssa ja analysoi niistä 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja 
hyötyjä, paitsi siinä tapauksessa, että 
kuulemisten ja analyysien toteuttaminen 
on kohtuutonta suhteessa kyseisten 
teknisten standardien soveltamisalaan ja 
vaikutukseen taikka asian erityisen 
kiireellisyyden vuoksi. 
Pankkiviranomainen pyytää myös 
22 artiklassa tarkoitetulta pankkialan 
osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa. 

Or. en
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Tarkistus 362
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä, paitsi siinä 
tapauksessa, että kuulemisten ja 
analyysien toteuttaminen on kohtuutonta 
suhteessa kyseisten teknisten standardien 
soveltamisalaan ja vaikutukseen taikka 
asian erityisen kiireellisyyden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 363
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Pankkiviranomainen järjestää teknisiä 
standardeja koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä sekä 
niiden toteuttamiskelpoisuutta Euroopan 
unionin rahoituspalvelumarkkinoilla 
ennen teknisten standardien luonnosten 
hyväksymistä. Pankkiviranomainen 
pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai 
neuvoa.

Or. en
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Tarkistus 364
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä ennen teknisten 
standardien luonnosten hyväksymistä.
Menettelyn aikana 22 artiklassa 
tarkoitettu pankkialan osallisryhmä voi 
tarjota lausuntoja ja neuvoja. 

Or. en

Tarkistus 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 
Pankkiviranomainen ottaa huomioon 
standardien mahdolliset vaikutukset 
kulutusluottosopimuksista annetun 
direktiivin 2008/48/EY 2 artiklan 5 
kohdan a–e alakohdassa tarkoitettuihin 
demokraattisesti valvottuihin 
osuuskuntiin, joilla on tärkeä tehtävä 
paikallisyhteisöissä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnassa. Teknisissä 
standardeissa noudatetaan 
suhteellisuusperiaatetta.

Or. en
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Perustelu

Euroopan pankkiviranomaisen on huomioitava rahoituspalvelualan erilaiset yritysmallit. Eri 
jäsenvaltioiden samantyyppisiin finanssilaitoksiin sovellettavat tekniset standardit eivät saa 
erota toisistaan, mutta niiden on mahdollistettava jonkinasteinen joustavuus, jotta niissä 
voidaan huomioida demokraattisesti hallinnoidut osuuskunnat, joiden yritysmalli tähtää 
riskien minimointiin ja joilla on tärkeä rooli sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa 
paikallisyhteisöissä.

Tarkistus 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 

Or. en

Perustelu

Parempi sääntely ja suhteellisuusperiaate olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön uudessa 
valvontakehyksessä. Kuulemisten ja vaikutustenarviointien järjestäminen "tarvittaessa" ei ole 
riittävää. Avoimuuden varmistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi julkisten kuulemisten ja 
kustannus–hyöty-analyysien on oltava systemaattisia laadittaessa teknisiä standardeja, 
suuntaviivoja ja suosituksia. 

Tarkistus 367
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. 

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia 
ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. 



AM\809989FI.doc 61/86 PE439.966v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.

Tarkistus 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. 

Or. en

Perustelu

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 369
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii. 

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset kokonaan tai osittain vai 
hylkääkö se ne. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteista. 

Or. en

Perustelu

Komissiota ei tulisi valtuuttaa muuttamaan teknisiä standardeja. Teknisen luonteensa vuoksi 
niiden laadinta olisi uskottava yksinomaan Euroopan valvontaviranomaisen teknisille 
asiantuntijoille. Siinä tapauksessa, että standardit sisältävät oikeudellisia tai 
yhtenäismarkkinoiden toimintaan liittyviä puutteita, komissio voi hylätä ne kokonaan tai 
osittain.

Tarkistus 370
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii. 

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset kokonaan tai osittain vai 
hylkääkö se ne. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteista. 

Or. en



AM\809989FI.doc 63/86 PE439.966v01-00

FI

Perustelu

Komissiolla ei tulisi olla valtaa muuttaa teknisten standardien sisältöä, vaan ainoastaan 
varmistaa, että Euroopan valvontaviranomaisen laatima teksti noudattaa unionin 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 371
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii. 

Komissio hyväksyy kolmen kuukauden 
kuluessa teknisten standardiluonnosten 
vastaanottamisesta luonnokset 
valvontastandardeiksi, mikäli ne 
noudattavat unionin lainsäädäntöä. Se 
voi hyväksyä samalla aikavälillä tekniset 
standardiluonnokset muutettuina, kun kyse 
on sääntelystandardeista. Molemmissa 
tapauksissa komissio voi pidentää 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 372
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii. 

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. 
Poikkeustapauksissa se voi hyväksyä 
standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos Euroopan unionin etu 
sitä vaatii. 

Or. en
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Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.

Tarkistus 373
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ei voi muuttaa 
pankkiviranomaisen laatimien teknisten 
standardien sisältöä, jollei se ole sopinut 
asiasta pankkiviranomaisen kanssa tässä 
artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa
pankkiviranomaiselle. 

Jos komissio ei aio hyväksyä standardeja, 
se lähettää luonnokset takaisin
pankkiviranomaiselle ja selittää 
kirjallisesti, miltä osin ne ovat Euroopan 
unionin yleisen edun vastaisia, rikkovat 
suhteellisuusperiaatetta taikka haittaavat 
Euroopan sisämarkkinoiden 
yhdentymistä.

Or. en
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Perustelu

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

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

Tarkistus 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa
pankkiviranomaiselle. 

Jos komissio ei aio hyväksyä standardeja, 
se lähettää luonnokset takaisin
pankkiviranomaiselle ja selittää 
kirjallisesti, miltä osin ne ovat Euroopan 
unionin yleisen edun vastaisia, rikkovat 
suhteellisuusperiaatetta taikka haittaavat 
Euroopan sisämarkkinoiden 
yhdentymistä.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen itsenäisyyden kunnioittamiseksi komissiolla ei tulisi olla valtaa muuttaa 
Euroopan pankkiviranomaisen laatimia teknisiä standardeja. 

Komissiolla olisi oltava tarkastusoikeus teknisten standardien täytäntöönpanon 
edellyttämässä hyväksyntämenettelyssä. Komissio voisi näin ollen vastustaa luonnosta 
tekniseksi standardiksi vain siinä tapauksessa, että se katsoo Euroopan pankkiviranomaisen 
päätöksen olevan unionin yleisen edun vastainen, rikkovan suhteellisuusperiaatetta taikka 
haittaavan Euroopan sisämarkkinoiden yhdentymistä.
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Tarkistus 376
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa
pankkiviranomaiselle. 

Jos komissio ei viimeisenä keinona aio 
hyväksyä standardeja tai jos se aikoo 
hyväksyä ne osittain tai muutettuina, se 
lähettää standardiluonnokset takaisin 
pankkiviranomaiselle ja esittää 
perusteltuja muutoksia niihin.
Pankkiviranomainen voi kuuden viikon 
kuluessa muuttaa standardiluonnoksia 
komission ehdottamien tarkistusten 
pohjalta ja antaa ne uudelleen komission 
hyväksyttäväksi virallisen lausunnon 
muodossa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.

Tarkistus 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa
pankkiviranomaiselle. 

Jos komissio ei hyväksy standardeja, se 
esittää niihin perusteltuja muutoksia ja 
lähettää standardiluonnokset takaisin
pankkiviranomaiselle.
Pankkiviranomainen voi muuttaa 
standardiluonnoksia komission 
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ehdotusten pohjalta ja antaa ne uudelleen 
komission hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

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

Tarkistus 378
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa 
pankkiviranomaiselle. 

Komissio ilmoittaa joka tapauksessa 
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestään ja sen perusteista. 

Or. en

Tarkistus 379
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos pankkiviranomainen ei ole määräajan 
päättyessä esittänyt muutettuja 
standardeja tai jos sen standardeihin 
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tekemät muutokset eivät noudata 
komission ehdotuksia, komissio voi 
viimeisenä keinona hyväksyä standardit 
asiaankuuluvin muutoksin tai hylätä ne.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.

Tarkistus 380
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuukauden kuluessa muutettujen 
standardien vastaanottamisesta komissio 
hyväksyy standardit pankkiviranomaisen 
ehdottamin muutoksin tai hylkää ne ja 
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteista. 

Or. en

Perustelu

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuukauden kuluessa muutettujen 
standardien vastaanottamisesta komissio 
hyväksyy standardit pankkiviranomaisen 
ehdottamin muutoksin tai hylkää ne.

Or. en

Perustelu

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

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

Tarkistus 382
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy sääntelystandardit 
delegoituina säädöksinä tämän asetuksen 
7 a–7 d artiklan mukaisesti ja 
valvontastandardit 
täytäntöönpanosäädöksinä Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen muuttaa 
standardiluonnoksia kuuden viikon 
kuluessa ottaen asianmukaisesti 
huomioon komission huolenaiheet.

Or. en

Perustelu

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

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

Tarkistus 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen muuttaa 
standardiluonnoksia kuuden viikon 
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kuluessa ottaen asianmukaisesti 
huomioon komission huolenaiheet.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen itsenäisyyden kunnioittamiseksi komissiolla ei tulisi olla valtaa muuttaa 
Euroopan pankkiviranomaisen laatimia teknisiä standardeja. 

Komissiolla olisi oltava tarkastusoikeus teknisten standardien täytäntöönpanon 
edellyttämässä hyväksyntämenettelyssä. Komissio voisi näin ollen vastustaa luonnosta 
tekniseksi standardiksi vain siinä tapauksessa, että se katsoo Euroopan pankkiviranomaisen 
päätöksen olevan unionin yleisen edun vastainen, rikkovan suhteellisuusperiaatetta taikka 
haittaavan Euroopan sisämarkkinoiden yhdentymistä.

Tarkistus 385
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ei voi muuttaa 
pankkiviranomaisen laatimien teknisten 
standardien sisältöä, jollei se ole sopinut 
asiasta pankkiviranomaisen kanssa tässä 
artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 7 artiklan sitovien standardien ei tulisi koskea valvontaviranomaisten arvioinnin 
piiriin kuuluvia aloja. Teknisiä standardeja koskevien julkisten kuulemisten järjestämättä 
jättämiselle ei ole riittäviä perusteita. Ehdotettu Euroopan komission harkintavalta tarkistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen teknisiä standardeja unionin edun vaatimalla tavalla 
hämärtää teknisten ja poliittisten tekijöiden välistä eroa. Tämä mahdollisuus olisi sen vuoksi 
rajattava käytettäväksi ainoastaan viimeisenä keinona, jotta teksti noudattelisi neuvoston 
yleistä näkemystä.
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Tarkistus 386
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio hyväksyy standardit 
direktiiveillä, asetuksilla tai päätöksillä, ja 
ne julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta Euroopan valvontaviranomaiset voivat hyväksyä kaikki tason 2 
toimenpiteet, koska sellaiset tason 2 toimenpiteet, joihin Euroopan valvontaviranomaiset eivät 
osallistu, eivät ole enää tarpeen.

Tarkistus 387
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien määrittämiseksi. 
Suhteellisuusperiaate on teknisten 
standardien laadintaa ohjaava yleinen 
periaate. Säädökset annetaan asetusten 
tai päätösten muodossa, ja ne olisi 
julkaistava Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tekniset standardit eivät saisi johtaa siihen, että asianomaiselle toimialalle 
asetetaan kohtuuttomia sääntelyvaatimuksia. Se on erityisen tärkeää pienten pankkien 
kannalta. Yhtenäisessä säännöstössä olisi noudatettava suhteellista lähestymistapaa. Lisäksi 
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on täsmennettävä, että komissio hyväksyy tekniset standardit sille perussopimuksessa 
annettujen delegoitujen säädösten hyväksymistä koskevien valtuuksien nojalla (Lissabonin 
sopimuksen 290 artikla). Teknisten standardien hyväksynnän on tapahduttava erittäin 
avoimesti.

Tarkistus 388
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien määrittämiseksi. 
Suhteellisuusperiaate on teknisten 
standardien laadintaa ohjaava yleinen 
periaate. Säädökset annetaan asetusten 
tai päätösten muodossa, ja ne julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen säännöstö ei saisi johtaa siihen, että asianomaiselle toimialalle asetetaan 
kohtuuttomia sääntelyvaatimuksia. Se on erityisen tärkeää pienten pankkien kannalta. 
Yhtenäisessä säännöstössä olisi lähdettävä "samat riskit, samat säännöt" -periaatteesta 
ennemmin kuin yhdestä yleispätevästä toimintamallista.

Tarkistus 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

2. Komissio hyväksyy tekniset standardit
7 a–7 d artiklan mukaisesti. Säädökset 
annetaan asetusten tai päätösten 
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lehdessä. muodossa.

Or. en

Perustelu

Teknisiä standardeja olisi pidettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitettuina delegoituina säädöksinä.

Tarkistus 390
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Asiaankuuluvan menettelyn päätyttyä 
standardit julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä otsikolla "EU:n 
delegoidut standardit" tai "EU:n 
täytäntöönpanostandardit".

Or. en

Tarkistus 391
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2a. Yhtenäistä säännöstöä päivitetään 
säännöllisesti ja sitä mukautetaan uuteen 
unionin lainsäädäntöön.

Or. en
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Tarkistus 392
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Pankkiviranomainen ilmoittaa 
vuosikertomuksessaan, mitkä kansalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet 
sääntely- ja valvontastandardeja.

Or. en

Tarkistus 393
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle ja selvittää 
samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
siinä mainittu säädösvallan siirto. Päätös 
tulee voimaan välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Perustelu

Tällainen menettely on asianmukainen uuden komitologiamenettelyn nojalla. Parlamenttia ei 
tule velvoittaa antamaan kirjallista selvitystä peruutuksen syistä. 

Tarkistus 394
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
7 artiklassa tarkoitettuja 
sääntelystandardeja määräämättömäksi 
ajaksi, ellei alakohtaisessa 
lainsäädännössä toisin määrätä. 
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 7 b ja 
7 c artiklassa asetettuja ehtoja.

Or. en

Tarkistus 395
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
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säädösvallan siirron.
2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen 
ajoissa ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä ja selvittää samalla, mitä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee ja mitkä ovat peruuttamisen 
mahdolliset syyt.
3. Päätös tulee voimaan välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Päätös 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. en

Tarkistus 396
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
Ennen kyseisen määräajan umpeutumista 
ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
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perustelluissa tapauksissa Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin 
ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio 
vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 
tapauksessa delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen menettely on asianmukainen uuden komitologiamenettelyn nojalla. Parlamenttia ei 
tule velvoittaa antamaan kirjallista selvitystä peruutuksen syistä. 

Tarkistus 397
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. 
Ennen kyseisen määräajan umpeutumista 
ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa Euroopan 
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parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin 
ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio 
vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 
tapauksessa delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
delegoitua säädöstä, esittää perusteet 
päätökselleen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
7 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 d artikla
Delegoitujen säädösten luonnosten 

hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen
1. Jos komissio ei hyväksy delegoitujen 
säädösten luonnoksia tai muuttaa niitä, 
sen on ilmoitettava siitä 
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja esitettävä 
perustelut. 
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
kutsua asiasta vastaavan komission 
jäsenen ja pankkiviranomaisen 
puheenjohtajan kuukauden kuluessa 
Euroopan parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan tai neuvoston ad hoc 
-kokoukseen selittämään näkemyseronsa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tekstin johdonmukaisuus suhteessa Skinnerin mietintöön.

Tarkistus 399
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille 
viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille 
viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä unionin lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. Jos 
pankkiviranomainen on lainsäädännössä 
valtuutettu kehittämään teknisiä
standardeja tämän asetuksen 7 artiklan 
mukaisesti, se voi antaa ohjeita ja 
suosituksia vasta, kun standardit on 
hyväksytty.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää varmistaa, että ohjeita tai suosituksia ei korvata standardeilla, jos 
lainsäädännössä on määrätty niistä: kyse on oikeusvarmuudesta. Vakaan yhtenäisen 
säännöstön laatimista koskevan yleisen tavoitteen mukaan niiden kannustimien ja 
lainsäädännöllisen valtuutuksen, jotka valvontaviranomaisille annetaan ja jotka koskevat 
standardien ehdottamista, olisi lisäksi oltava hyvin voimakkaita.  

Tarkistus 400
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille 
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viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä, jotta estetään mahdollinen 
kansallisten viranomaisten välinen 
kilpailu alhaisimmasta valvontatasosta ja 
finanssikeskusten kilpailukyvyn 
lisäämiseen tähtäävä tahallinen 
joustaminen valvontastandardeista, sekä 
unionin lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen 
ja johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 401
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille 
viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi. 

Pankkiviranomainen antaa pankkien 
erityispiirteet huomioon ottaen 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. 

Or. en
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Tarkistus 402
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen järjestää ohjeita ja 
suosituksia koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja 
hyötyjä. Pankkiviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai 
neuvoa. Suhteellisuusperiaate on 
ohjeiden ja suositusten laadintaa ohjaava 
yleinen periaate.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin teknisten standardien osalta, suhteellisuusperiaatteesta tehdään ohjeiden ja 
suositusten laadintaa ohjaava yleinen periaate. Avointen julkisten kuulemisten olisi oltava 
pakollisia teknisten standardien laadinnan lisäksi myös ohjeita ja suosituksia laadittaessa.

Tarkistus 403
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen järjestää avoimia 
julkisia kuulemisia kaikkien sidosryhmien 
kanssa ja analysoi ohjeista ja 
suosituksista mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä, paitsi siinä 
tapauksessa, että kuulemisten ja 
analyysien toteuttaminen on kohtuutonta 
suhteessa kyseisten ohjeiden ja 
suositusten soveltamisalaan ja 
vaikutukseen taikka asian erityisen 
kiireellisyyden vuoksi. 
Pankkiviranomainen pyytää myös 
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22 artiklassa tarkoitetulta pankkialan 
osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

Or. en

Tarkistus 404
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen järjestää ohjeita ja 
suosituksia koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja 
hyötyjä. Pankkiviranomainen voi myös 
pyytää pankkialan osallisryhmältä 
lausunnon tai neuvoa.

Or. en

Tarkistus 405
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjeet ja suositukset julkaistaan 
pankkiviranomaisen verkkosivuilla.

Or. en
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Tarkistus 406
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin 
tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä 
ohjeita ja suosituksia. 

Toimivaltaisten viranomaisten ja 
finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä 
noudattamaan kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia. 

Or. en

Tarkistus 407
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai 
suosituksen antamisesta kunkin
toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä 
ohjetta tai suositusta. Jos se ei aio 
noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
pankkiviranomaiselle ja esitettävä 
perustelut. Pankkiviranomainen päättää 
tapauskohtaisesti toimivaltaisen 
viranomaisen esittämien perustelujen 
julkistamisesta. 

Or. en
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Tarkistus 408
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ilmoittaa 
kertomuksessaan Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
annetuista ohjeista ja suosituksista. 
Pankkiviranomainen voi myös ilmoittaa, 
mitkä kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet niitä ja miten se aikoo 
varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset 
vastedes noudattavat sen suosituksia ja 
ohjeita.

Or. en

Tarkistus 409
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjeen tai suosituksen antamisen jälkeen 
kaikki finanssilaitokset ilmoittavat 
vuosittain selvästi ja yksityiskohtaisesti, 
aikovatko ne noudattaa sitä.

Or. en
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Tarkistus 410
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ilmoittaa 
vuosikertomuksessaan, mitkä kansalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet sen 
antamia ohjeita ja suosituksia ja miten se 
aikoo varmistaa, että ne vastedes 
noudattavat niitä; samat tiedot 
ilmoitetaan myös tärkeimpien suurten 
finanssilaitosten osalta.

Or. en

Tarkistus 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on 
ilmoitettava perusteensa 
pankkiviranomaiselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on 
selitettävä syyt pankkiviranomaiselle, joka 
julkistaa ne.

Or. en

Perustelu

Teknisten standardien soveltamisen tehostamiseksi on paikallaan vahvistaa periaatetta, jonka 
mukaan sääntöä noudatetaan tai siitä poikkeamisen syyt selitetään.


