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Tarkistus 531
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen edistää yhteisön
koordinoitua toimintaa muun muassa

Pankkiviranomainen edistää Euroopan 
unionin koordinoitua, konsolidoitua ja 
integroitua toimintaa muun muassa

Or. en

Tarkistus 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) toteuttamalla kaikki taloudellisen 
epävarmuuden ja finanssikriisin aikana 
asianmukaiset toimenpiteet ja pyrkimällä 
saamaan toimivaltaisilta kansallisilta 
valvontaviranomaisilta yhteisen reaktion 
mahdollisimman nopeasti ja 
automaattisesti;

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) toimimalla useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa toimivien laitosten 
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pakollisen raportoinnin keskitettynä 
vastaanottajana. Pankkiviranomainen 
ilmoittaa tiedot ne saatuaan 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

 Euroopan pankkiviranomainen määrittää monissa tapauksissa tekniset standardit, joilla 
pannaan täytäntöön pääomaa koskevat säännöt ja muut säännöt (katso kokoomadirektiivi). 
Jotta voidaan varmistaa, että kaikkien säätelijöiden toiminta perustuu samoihin tosiseikkoihin 
ja että yhteensovittaminen tapahtuu kriisitilanteessa huomattavasti sujuvammin, Euroopan 
pankkiviranomaisesta tulisi tulla pakollisten raporttien keskitetty vastaanottaja, jolloin 
poistuisi myös nykyinen jäsenvaltioiden tasolla tapahtuvaan raportointiin liittyvä 
päällekkäisyys.

Tarkistus 534
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) Pankkiviranomaisesta tulee 
pakollisen raportoinnin keskitetty 
vastaanottaja niiden laitosten osalta, jotka 
toimivat useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa. Pankkiviranomainen 
ilmoittaa tiedot ne saatuaan 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 535
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) helpottamalla kansallisten 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
toteuttamien toimien yhteensovittamista.

Or. en

Tarkistus 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen seuraa ja arvioi 
markkinakehitystä omalla vastuualueellaan 
ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason
vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä 
kehityssuuntauksista, mahdollisista 
riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

1. Pankkiviranomainen seuraa ja arvioi 
markkinakehitystä omalla vastuualueellaan 
ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason 
vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä 
kehityssuuntauksista, mahdollisista 
riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan 
valvontaviranomaiselle (vakuutukset ja 
työeläkkeet), Euroopan 
valvontaviranomaiselle 
(arvopaperimarkkinat) ja EJRK:lle sekä 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Viranomaisten nimitysten korjaus.
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Tarkistus 537
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen sisällyttää 
analyysiinsa vakuutus- ja 
työeläkemarkkinoiden taloudellisen 
analyysin ja analyysin mahdollisten 
markkinamuutosten vaikutuksesta niihin. 
Pankkiviranomainen erityisesti käynnistää 
ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa 
yhteisön laajuisia arviointeja 
finanssilaitosten kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä 
varten se kehittää toimivaltaisten 
viranomaisten sovellettaviksi

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomainen voi taloudellisia analyysejä käyttämällä arvioida paremmin toimiensa 
vaikutusta markkinoihin laajemmin ja yleisten markkinatapahtumien vaikutusta toimiinsa. 
Tämä on yhtäpitävää jäsenvaltioissa sovellettavien parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus 538
Vicky Ford

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

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen sisällyttää 
analyysiinsa luottolaitosmarkkinoiden 
taloudellisen analyysin ja analyysin 
mahdollisten markkinamuutosten 
vaikutuksesta niihin. Pankkiviranomainen 
erityisesti käynnistää ja koordinoi 
yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön 
laajuisia arviointeja finanssilaitosten 
kyvystä kestää epäsuotuisaa 
markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää 
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toimivaltaisten viranomaisten 
sovellettaviksi

Or. en

Tarkistus 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen erityisesti käynnistää 
ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa 
yhteisön laajuisia arviointeja 
finanssilaitosten kyvystä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä ja 
rahoitustuotteiden ominaisuuksiin ja 
jakeluprosesseihin liittyvistä riskeistä. 
Tätä varten se kehittää toimivaltaisten 
viranomaisten sovellettaviksi

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

a a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan 
tuotteen ominaisuuksien ja 
jakelumenetelmän vaikutusta laitoksen 
taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajan 
suojeluun;

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 541
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pankkiviranomainen varmistaa 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa Euroopan 
valvontaviranomaisen (sekakomitea) 
kautta tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, 
että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja 
haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla 
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tavalla huomioon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määrittää, että sekakomitealla on keskeinen osa valvontaviranomaisten välisessä 
yhteensovittamisessa.

Tarkistus 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pankkiviranomainen varmistaa 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen sekä 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(sekakomitea) kanssa tekemällään tiiviillä 
yhteistyöllä, että eri aloja koskevat 
muutokset, riskit ja haavoittuvuudet 
otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

Or. en

Perustelu

Sekakomitean sisällyttäminen tekstiin.

Tarkistus 543
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen varmistaa 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 

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

arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
tekemällään tiiviillä yhteistyöllä ja 
aktiivisella osallistumisella Euroopan 
valvontaviranomaisen sekakomiteaan, että 
eri aloja koskevat muutokset, riskit ja 
haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla 
tavalla huomioon.

Or. en

Tarkistus 544
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi osallistua 
kaikkiin kansainvälisiin foorumeihin, 
joilla käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvien laitosten 
säätelyä ja valvonta, tämän kuitenkaan 
vähentämättä kansallisten 
valvontaviranomaisten oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen edustaa Euroopan 
unionia kaikilla kansainvälisillä 
foorumeilla, joilla käsitellään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
piiriin kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat edelleen osallistua 
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foorumeihin, jotka liittyvät kansallisiin 
kysymyksiin ja kysymyksiin, joilla on 
merkitystä niiden EU:n oikeuden 
mukaisten tehtävien ja toimivaltojen 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 546
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden valvontaviranomaisiin. 
Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden hallintojen kanssa. 
Nämä järjestelyt eivät estä jäsenvaltioita 
ja niiden toimivaltaisia viranomaisia 
tekemästä kahdenvälisiä tai monenvälisiä 
sopimuksia kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen vahva rooli Euroopan unionin edustajana kansainvälisillä foorumeilla ei 
saa vaarantaa jäsenvaltioiden ja niiden valvontaviranomaisten oikeutta jatkaa kahdenvälisten 
tai monenvälisten sopimusten tekemistä kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 547
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden
valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan 

Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä 
ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä 
kolmansien maiden 
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rajoittamatta yhteisön toimielinten 
toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia 
järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

valvontaviranomaisten, kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan yhteisön 
toimielinten ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 548
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n
toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä 
hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Terminologian tulisi olla Lissabonin sopimuksen 290 artiklan mukaista. Uuden 
eurooppalaisen viranomaisen ulkoisia toimivaltoja tulisi harjoittaa EU:n yleisen ulkoisen 
toimivallan mukaisesti. 

Tarkistus 549
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen esittää 
vuosikertomuksessa hallinnolliset 
järjestelyt ja vastaavat päätökset, joista on 
sovittu kansainvälisten organisaatioiden 
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tai kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 550
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi esittää 
kertomuksessa hallinnolliset järjestelyt ja 
vastaavat päätökset, joista on sovittu 
kansainvälisten organisaatioiden tai 
hallintojen tai kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 551
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse sulautumiin ja 
omistusosuuksien hankintaan liittyvistä 
toiminnan vakauden arvioinneista, jotka 
kuuluvat direktiivin 2007/44/EY
soveltamisalaan ja jotka direktiivin 
mukaan edellyttävät vähintään kahden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
välistä kuulemista, pankkiviranomainen 
voi omasta aloitteestaan tai yhden kyseessä 
olevan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä antaa ja julkistaa lausunnon 
toiminnan vakauden arvioinnista muuten 
kuin direktiivin 2006/48/EY 19 artiklan 
a kohdan 1 e alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten osalta. Lausunto on 
julkaistava viipymättä ja joka tapauksessa 
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ennen direktiivin 2007/44/EY mukaisen 
arviointijakson päättymistä. Tällöin 
sovelletaan 20 artiklaa alueisiin, joista 
pankkiviranomainen voi antaa 
lausunnon. 

Or. en

Perustelu

Sulautuma liittyy määritelmällisesti tiettyyn laitokseen. Se on markkinoiden kannalta ja 
kaupallisesti herkkä asia, jonka tulisi säilyä ensisijaisesti kansallisten kilpailuviranomaisten 
ja EU:n kilpailuviranomaisten asiana. Euroopan valvontaviranomaisten mahdollisuus antaa 
sulautumia koskevia lausuntoja tulisi rajoittaa tapauksiin, joissa lainsäädäntö edellyttää 
toimivaltaisten viranomaisten välisiä kuulemisia.

Tarkistus 552
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse sulautumiin ja 
omistusosuuksien hankintaan liittyvistä 
toiminnan vakauden arvioinneista, jotka 
kuuluvat direktiivin 2007/44/EY 
soveltamisalaan, pankkiviranomainen 
toimii pakollisten raporttien keskitettynä 
vastaanottajana. Pankkiviranomainen 
ohjaa menettelyä ja johtaa menettelyyn 
osallistuvia kansallisia viranomaisia 
prosessin tehokkuuden varmistamiseksi. 
Se voi omasta aloitteestaan tai 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan 
vakauden arvioinnista, jonka jokin 
jäsenvaltion viranomainen suorittaa. 
Tällöin sovelletaan 20 artiklaa. 

Or. en
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Tarkistus 553
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kun on kyse sulautumiin ja 
omistusosuuksien hankintaan liittyvistä 
toiminnan vakauden arvioinneista, jotka 
kuuluvat direktiivin 2007/44/EY 
soveltamisalaan, pankkiviranomainen voi 
omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä valvoa 
arviointeja ja antaa ohjeita menettelyn 
keventämiseksi ja tasapuolisen 
kilpailutilanteen luomiseksi sekä antaa ja 
julkistaa lausunnon toiminnan vakauden 
arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion 
viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 
20 artiklaa. 

Or. en

Tarkistus 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomainen voi yhteisten 
suuntaviivojen mukaisesti muuttaa 
direktiivin 2007/44/EY mukaista 
valvontamenettelyä. Pankkiviranomainen 
toteuttaa ilmoituksen saatuaan 
yhteensovittamistoimia kyseessä olevien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistus 555
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viranomainen voi yhteisten 
suuntaviivojen mukaisesti muuttaa 
direktiivin 2007/44/EY mukaista 
valvontamenettelyä. Pankkiviranomainen 
toteuttaa ilmoituksen saatuaan 
yhteensovittamistoimia kyseessä olevien 
kansallisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 556
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen pyyntöjen täytyy perustua olemassa oleviin tiedonkeruukanaviin. 
Yhteisiä raportointimuotoja ja olemassa olevia tilastotietoja tulisi käyttää, jos mahdollista.

Tarkistus 557
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 558
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
pankkiviranomaisen pyynnöstä 
toimitettava sille kaikki tiedot, joita se 
tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen, mikäli pyynnön 
saajalla on laillinen pääsy kyseessä 
oleviin tietoihin ja sillä edellytyksellä, että 
tietopyyntö on kyseessä olevan tehtävän 
luonteeseen nähden 
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suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Or. en

Tarkistus 559
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 560
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten ja kansallisten 
keskuspankkien on pankkiviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä ilmaisulla "muut viranomaiset" tarkoitetaan. 



AM\810194FI.doc 19/70 PE439.986v01-00

FI

Tarkistus 561
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin, 
mikäli kyseessä olevat tiedot ovat 
toimivaltaisella viranomaisella. Jos 
toimivaltainen viranomainen ei kerää 
kyseessä olevia tietoja, 
pankkiviranomaisen tulisi toteuttaa 
kyseessä oleva pyyntö muuttamalla 
7 artiklan mukaisten teknisten 
standardien asiaa koskevia 
raportointivaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 562
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. 
Pyyntöjen täytyy perustua ensisijaisesti 
olemassa oleviin tiedonkeruukanaviin. 
Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä 
yleisiä raportointimuotoja.

Or. en

Perustelu

Viranomaisen pyyntöjen täytyy perustua olemassa oleviin tiedonkeruukanaviin. Yleisiä 
raportointimuotoja ja olemassa olevia tilastotietoja tulisi käyttää, jos mahdollista.
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Tarkistus 563
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. 
Pyyntöjen täytyy perustua ensisijaisesti 
olemassa oleviin tiedonkeruukanaviin. 
Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä 
yleisiä raportointimuotoja.

Or. en

Tarkistus 564
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. 
Pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan 
käytettävä yleisiä raportointimuotoja.

Or. en

Tarkistus 565
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ottaa ennen tämän 
artiklan mukaisia tietoja pyytäessään 
huomioon olemassa olevat tilastotiedot, 
jotka on tuotettu, levitetty ja kehitetty 
Euroopan tilastojärjestelmässä ja 
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Euroopan keskuspankkijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Viranomaisen pyyntöjen täytyy perustua olemassa oleviin tiedonkeruukanaviin. Yleisiä 
raportointimuotoja ja olemassa olevia tilastotietoja tulisi käyttää, jos mahdollista.

Tarkistus 566
Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ottaa ennen tämän 
artiklan mukaisia tietoja pyytäessään 
huomioon olemassa olevat tilastotiedot, 
jotka on tuotettu, levitetty ja kehitetty 
Euroopan tilastojärjestelmässä ja 
Euroopan keskuspankkijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 567
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 568
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos silloin, kun kyseessä voi olla 
jatkuva ja vakava, objektiivisesti 
todennettavissa olevien tietojen tukema 
markkinahäiriöitä koskeva riski, jonka 
voidaan kohtuudella olettaa koskevan 
tiettyä laitosta ja tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
taikka muut viranomaiset eivät anna niitä 
ajoissa saataville, pankkiviranomainen voi 
osoittaa perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille ja muille 
osapuolille. Kyseisellä finanssilaitoksella 
on oikeus ilmaista kantansa viranomaisen 
esittämän pyynnön asianmukaisuudesta 
sen rajoittamatta finanssilaitoksen 
käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja. 
Sen on ilmoitettava tällaisista pyynnöistä 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten oikeutta pyytää tietoja suoraan yksittäiseltä laitokselta 
tulisi käyttää vain viimeisenä keinona, joten alkuperäistä ehdotusta tulisi muuttaa siten, että 
keinoa voidaan käyttää vain määritellyissä kriisitilanteissa. Tiedonvaihtoa on selvästikin 
tehostettava järjestelmäriskien ymmärtämiseksi paremmin. On kuitenkin tärkeää olla 
heikentämättä markkinamielialaa paljastamalla mahdollisesti arkaluonteisia ja 
luottamuksellisia tietoja, jotka voisivat haitata rahoitusmarkkinoiden moitteetonta toimintaa.
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Tarkistus 569
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät anna niitä 
ajoissa saataville, pankkiviranomainen voi 
osoittaa asianmukaisesti oikeutetun ja 
perustellun pyynnön suoraan kyseisen 
jäsenvaltion toisille 
valvontaviranomaisille, 
valtiovarainministeriölle, jos kyseiset 
tiedot ovat sen hallussa, keskuspankille 
tai tilastokeskukselle. Sen on ilmoitettava 
tällaisista pyynnöistä asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 570
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos tietoja ei ole saatavilla tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
taikka muut viranomaiset eivät anna niitä 
ajoissa saataville, pankkiviranomainen voi 
osoittaa perustellun pyynnön suoraan 
asianomaisille finanssilaitoksille, mikäli 
kustannukset, jotka aiheutuvat tällaisten 
tietojen toimittamisesta 
pankkiviranomaiselle ovat oikeasuhtaiset 
tietojen laatuun nähden. Sen on 
ilmoitettava tällaisista pyynnöistä 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 571
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 572
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
pankkiviranomaisen pyynnöstä avustettava 
sitä tällaisten tietojen keräämisessä. Jos 
kuitenkin EJRK on pyytänyt kyseessä 
olevia tietoja, kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava 
suostumuksensa, ennen kuin 
pankkiviranomainen voi toimittaa tiedot 
EJRK:lle. Pankkiviranomainen ja 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat kaikilta osin huomioon 
kansallisten kolmansien maiden valvojien 
kanssa tehdyt nykyiset sopimukset.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten oikeutta pyytää tietoja suoraan yksittäiseltä laitokselta 
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tulisi käyttää vain viimeisenä keinona, joten alkuperäistä ehdotusta tulisi muuttaa siten, että 
keinoa voidaan käyttää vain määritellyissä kriisitilanteissa. Tiedonvaihtoa 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 573
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on pankkiviranomaisen 
pyynnöstä avustettava sitä tällaisten 
tietojen keräämisessä.

Or. en

Tarkistus 574
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimivaltaisten viranomaisten on 
pankkiviranomaisen pyynnöstä avustettava 
sitä tällaisten tietojen keräämisessä.

Or. en
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Tarkistus 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen voi jäsenvaltion 
kansallisen valvontaviranomaisen 
pyynnöstä toimittaa tiedot, joita 
kansallinen viranomainen tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen, jos kyseessä 
oleva kansallinen viranomainen on 
toteuttanut asianmukaiset 
salassapitojärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Skinnerin ehdottaman, koordinointia vahvistavan tarkistuksen mukautus.

Tarkistus 576
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen toimittaa 
jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä tiedot, 
joita kansallinen viranomainen tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen, jos kyseessä 
oleva kansallinen viranomainen on 
toteuttanut asianmukaiset 
salassapitojärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Tietojen tulisi kulkea kansallisen viranomaisen ja Euroopan valvontaviranomaisen välillä 
molempiin suuntiin ja kansallisen viranomaisen pitäisi pystyä pyytämään tietoja Euroopan 
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valvontaviranomaiselta.

Tarkistus 577
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen toimittaa 
jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä tiedot, 
joita kansallinen viranomainen tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen, jos kyseessä 
oleva kansallinen viranomainen on 
toteuttanut asianmukaiset 
salassapitojärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 578
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen toimittaa 
jäsenvaltion kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä tiedot, 
joita tämä tarvitsee tehtäviensä 
suorittamiseen, jos kyseessä oleva 
kansallinen viranomainen on toteuttanut 
asianmukaiset salassapitojärjestelyt. 

Or. en

Perustelu

Kansallisilla valvojilla pitäisi olla pääsy Euroopan valvontaviranomaisen keräämiin tietoihin 
yhteistyön ja valvonnan laadun parantamiseksi. Niiden täytyisi tämän vuoksi pystyä 
pyytämään tietoja Euroopan valvontaviranomaiselta, kunhan ne ovat toteuttaneet laadukkaat 
salassapitojärjestelyt.
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Tarkistus 579
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomaisesta tulee 
pakollisen raportoinnin keskitetty 
vastaanottaja niiden laitosten osalta, jotka 
toimivat useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa. Pankkiviranomainen 
ilmoittaa tiedot ne saatuaan 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 580
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan pankkiviranomainen tekee 
yhteistyötä EJRK:n kanssa.

1. Euroopan pankkiviranomainen tekee 
tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan pankkialan osallisryhmä 
sidosryhmien kuulemiseksi 

1. Perustetaan pankkialan osallisryhmä 
sidosryhmien kuulemiseksi 
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pankkiviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

pankkiviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla. Osallisryhmää kuullaan 
kaikissa pankkiviranomaisen olennaisissa 
päätöksissä ja toimissa. Jos välitön 
kuuleminen ei ole kiireellisessä 
tapauksessa mahdollista, osallisryhmän 
täytyy saada päätöksestä tieto 
mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 582
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan pankkialan osallisryhmä 
sidosryhmien kuulemiseksi 
pankkiviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan pankkialan osallisryhmä 
helpottamaan sidosryhmien kuulemista 
pankkiviranomaisen tehtävien kannalta 
keskeisillä aloilla.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selkeyttää, ettei osallisryhmä ole ainoa ryhmä, jota pankkiviranomaisen täytyy 
kuulla.

Tarkistus 583
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
unionin luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä ja yritysten 
edustajia. Edustettuna ovat erilaiset ja 
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-kokoiset finanssilaitokset ja yritykset. 
Jäsenistä vähintään viisi on tiedeyhteisön 
johtavia riippumattomia edustajia. 
Markkinatoimijoita edustavia jäseniä on 
enintään kymmenen. Suuria 
finanssilaitoksia edustavia jäseniä on 
enintään kymmenen.

Or. en

Tarkistus 584
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
unionin luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia,
pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia. Jäsenistä vähintään viisi on 
tiedeyhteisön johtavia riippumattomia 
edustajia. Pankkipalvelujen käyttäjien 
edustajia, pk-yritysjärjestöt mukaan 
lukien, on enintään kymmenen. Jäsenistä 
vähintään kymmenen on unionin 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
edustajia.

Or. en

Tarkistus 585
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä. Jäsenistä enintään 15 edustaa 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä. 
Jäsenistä vähintään viisi on pk-yritysten 
edustajia, työntekijöitä (esimerkiksi 
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pankkipalvelujen käyttäjiä. ammattiyhdistyksiä) ja kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä. Jäsenistä 
vähintään viisi on tiedeyhteisön johtavia 
riippumattomia edustajia.

Or. en

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että toimialan edustajat ovat edustettuina asianmukaisesti, kun otetaan 
huomioon, miten monimutkaisia ja alakohtaisia neuvoja osallisryhmän odotetaan toisinaan 
antavan. Toimialan edustajia saisi kuitenkin olla enintään puolet jäsenistä, ja myös 
tiedeyhteisön edustajia on oltava mukana puolueettoman lisäasiantuntemuksen tarjoamiseksi.

Tarkistus 586
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat yhteisön 
luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä. Pankkialan 
osallisryhmässä on oltava vähintään 
kymmenen kuluttajien edustajaa ja pk-
yritysten kaltaista käyttäjää, viisi 
työntekijöiden edustajaa, viisi 
tiedeyhteisön johtavaa riippumatonta 
edustajaa ja enintään kymmenen 
valvottavien laitosten organisaatioiden 
edustajaa.

Or. en

Tarkistus 587
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
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yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

unionin luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä ja pk-yritysten 
edustajia. Jäsenistä vähintään viisi on 
tiedeyhteisön johtavia riippumattomia 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon pankkiviranomaisen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden 
monimutkaisuus, pankkialan osallisryhmän kokoonpano ei vaikuta asianmukaiselta 
työntekijöiden, kuluttajien ja muiden pankkipalvelujen vähittäiskuluttajien osalta. Lisäksi 
työntekijöiden, kuluttajien ja pankkipalvelujen käyttäjien määrittely on tarpeetonta. Pk-
yritysten edustus on riittävä käyttäjien edustus.

Tarkistus 588
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia. Jäsenistä vähintään viisi on 
tiedeyhteisön johtavia riippumattomia 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Tiedeyhteisön riittävä edustus on varmistettava. Muilta osin ei ole tarpeen määritellä 
keinotekoisesti pankkialan osallisryhmän koostumusta.
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Tarkistus 589
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia. Markkinatoimijoita edustavia 
jäseniä on enintään kymmenen. Pk-
yritysten organisaatiot valitsevat 
vähintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä 
vähintään kolme on pienten pankkien 
edustajia. Jäsenistä vähintään kolme on 
osuuspankkien edustajia.

Or. en

Tarkistus 590
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, ammattiliittojen 
edustajia ja kuluttajajärjestöjen edustajia,
pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Ammattiliitot ja kuluttajajärjestöt ovat työntekijöiden ja kuluttajien järjestäytyneitä edustajia. 
Koska niillä on syvällistä tietämystä toimialat ylittävästä toiminnasta, ne sopivat parhaiten 
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suojelemaan työntekijöiden ja kuluttajien etuja osallisryhmässä.

Tarkistus 591
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, pk-yrityksiä, 
tiedeyhteisöä, työntekijäjärjestön edustajia
sekä kuluttajia ja pankkipalvelujen 
käyttäjiä.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmässä tulisi olla runsaasti kaikkien olennaisten ryhmien edustajia.

Tarkistus 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä. Kenelläkään 
ryhmän osallisella ei ole muita 
vahvempaa asemaa.

Or. en
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Perustelu

Osallisryhmän asianmukainen ja reilu toiminta on varmistettava kaikilta osin. 

Ilmaisua 'tasasuhtaisesti' on tarpeen selkeyttää. Osallisryhmän jatkuva kuuleminen on 
varmistettava. Siihen ei missään nimessä riitä kaksi tapaamista vuodessa. 

Tarkistus 593
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 
30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
EU:n luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja 
pankkipalvelujen käyttäjiä.

Or. en

Perustelu

Terminologian tulisi olla Lissabonin sopimuksen mukaista. Toimialan kanssa pankkialan 
osallisryhmän kautta käytävän keskustelun määrittäminen tukee asianmukaista sääntelyä 
EU:ssa. Pankkialan osallisryhmän koostumuksessa tulisi taata pankkitoimialan 
oikeudenmukainen edustus (vähintään 20 finanssilaitoksia edustavaa jäsentä) ja heijastaa
alan monimuotoisuutta.

Tarkistus 594
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Ryhmä voi perustaa työryhmiä 
käsittelemään teknisiä asioita. 
Työryhmiin voidaan tarvittavan teknisen 
asiantuntemuksen varmistamiseksi 
nimittää ylimääräisiä asiantuntijoita.
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Or. en

Tarkistus 595
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkialan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Pankkialan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa.

Or. en

Tarkistus 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkialan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Pankkialan osallisryhmä kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän asianmukainen ja reilu toiminta on varmistettava kaikilta osin. 

Ilmaisua 'tasasuhtaisesti' on tarpeen selkeyttää. Osallisryhmän jatkuva kuuleminen on 
varmistettava. Siihen ei missään nimessä riitä kaksi tapaamista vuodessa. 
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Tarkistus 597
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 598
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen varmistaa riittävien 
sihteeripalvelujen tarjoamisen pankkialan 
osallisryhmälle.

Pankkiviranomainen varmistaa riittävien 
sihteeripalvelujen tarjoamisen pankkialan 
osallisryhmälle. Se varmistaa myös 
matkakulujen ja päivärahojen riittävän 
korvaamisen sekä palkkion maksamisen 
toimintaan osallistumisesta niille 
jäsenille, joiden osallistuminen ei olisi 
mahdollista ilman palkkiota. Euroopan 
talousarviosta tulisi samoin tarjota 
riittävä rahoitus asiantuntijakeskukselle, 
jossa finanssipalvelujen sääntelyn ja 
valvonnan ammattilaisasiantuntijat voivat 
antaa teknisiä neuvoja pelkästään 
ostajapuolen sijoittajien, pk-yritysten ja 
kuluttajien organisaatioille ja näin 
varmistaa niiden panoksen osallisten 
neuvontaryhmissä.

Or. en
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Tarkistus 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komission teksti Tarkistus

Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
edustaville osallisryhmän jäsenille on 
määritettävä riittävä taloudellinen 
korvaus.

Or. en

Tarkistus 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita 
edustaville osallisryhmän jäsenille on 
määritettävä riittävä taloudellinen 
korvaus.

Or. en

Perustelu

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 601
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkialan osallisryhmän voittoa 
tavoittelemattomia organisaatioita 
edustaville jäsenille varataan budjetti. 
Hallintoneuvosto sopii budjetin, jonka 
täytyy olla riittävän suuri kattamaan 
valmistelukokousten järjestämiseen ja 
niihin osallistumiseen sekä ulkoisten 
tutkimusten ja lausuntojen hankkimiseen 
liittyvät kulut.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että osallisryhmä toimii tavalla, jolla kaikilla ryhmän edustajilla on samat 
edellytykset ja mahdollisuudet osallistua työhön. Sidosryhmien edustajien ei tämän vuoksi 
pitäisi joutua turvautumaan edustamiensa organisaatioiden resursseihin, koska se johtaa 
voimakkaaseen epätasapainoon sen työn määrässä ja laadussa, jota eri edustajat pystyvät 
tosiasiassa tekemään. Tämä koskee toimialan työntekijöiden, kuluttajien, pk-yritysten ja 
muiden ryhmien edustajia.

Tarkistus 602
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Pankkialan osallisryhmän jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta, jonka jälkeen 
järjestetään uusi valintamenettely.

Or. en
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Tarkistus 603
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä 
toimikautta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 604
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pankkiviranomainen toimittaa 
osallisryhmälle kaikki sen 
kuulemistehtävien toteuttamiseen 
tarvittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmä on tietojen saannin osalta täysin riippuvainen pankkiviranomaisesta. Kun 
pankkiviranomainen pyytää kuulemista, sen on järjestettävä osallisryhmälle pääsy kaikkiin 
asian kannalta olennaisiin tietoihin.

Tarkistus 605
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 
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8 artiklassa yksilöityihin
pankkiviranomaisen tehtäviin.

pankkiviranomaisen tehtäviin, mukaan 
lukien yhteisten kantojen laatiminen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa 
42 artiklassa esitetyllä tavalla ja 
keskittyen erityisesti 7 ja 8 artiklassa 
esitettyihin tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmän täytyy pystyä osallistumaan asianmukaisesti myös finanssiryhmittymiä 
koskevien päätösten tekoon, jos ryhmittymä harjoittaa pankkiliiketoimintaa ja mitä tahansa 
muuta Euroopan valvontaviranomaisen harjoittamaa tehtävää, vaikka 7 ja 8 artiklan tulisikin 
olla painopisteenä.

Tarkistus 606
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 
8 artiklassa yksilöityihin
pankkiviranomaisen tehtäviin.

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, erityisesti 7 ja 
8 artiklassa esitettyihin
pankkiviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
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pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 
8 artiklassa yksilöityihin
pankkiviranomaisen tehtäviin.

pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, erityisesti 7 ja 
8 artiklassa esitettyihin
pankkiviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 
8 artiklassa yksilöityihin 
pankkiviranomaisen tehtäviin.

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7–
19 artiklassa yksilöityihin 
pankkiviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 609
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja
8 artiklassa yksilöityihin 
pankkiviranomaisen tehtäviin.

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7, 8, 9 ja 
10 artiklassa yksilöityihin 
pankkiviranomaisen tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 610
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkialan osallisryhmä päättää 
kuulemisen kannalta olennaisista 
kysymyksistä ja pystyy vaikuttamaan 
kokousten esityslistaan. Kaikkien ryhmien 
edustajilla on mahdollisuus esittää 
kantansa. Pankkialan osallisryhmä tekee 
päätöksen esityslistan ehdotetuista 
kohdista. Jokaisella 
sidosryhmäkohtaisella aliryhmällä on 
oikeus lisätä ehdottamansa asiat 
esityslistaan. Jokaisella 
sidosryhmäkohtaisella aliryhmällä on 
oikeus lähettää lausuntonsa ja ohjeensa 
pankkiviranomaiselle, vaikka ne eivät 
välttämättä ole osallisryhmän enemmistön 
kanta.

Or. en

Perustelu

Osallisryhmässä on jäsentensä vuoksi monenlaisia intressejä ja mielipiteitä. Kuluttajilla ja 
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muilla käyttäjillä tulisi olla mahdollisuus esittää mielipiteensä, joka ei välttämättä ole sama 
kuin osallisryhmän enemmistön mielipide. Ellei sidosryhmillä ole tätä oikeutta, ryhmän 
työskentely voi vaarantua.

Tarkistus 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Osallisryhmä päättää kuulemisen 
kannalta olennaisista kysymyksistä ja 
kokousten esityslistasta.

Or. en

Tarkistus 612
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pankkialan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä.

6. Pankkialan osallisryhmä vahvistaa 
työjärjestyksensä jäsenistön kahden 
kolmasosan enemmistön hyväksynnällä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että osallisryhmässä on todennäköisesti edustettuna varsin 
vaihtelevia näkemyksiä, työjärjestyksen vahvistaminen heti alussa on tärkeää. Tämä onnistuu 
parhaiten siten, että vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä hyväksyy säännöt. Näin estetään 
myös se, että yhden sidosryhmän edustajat pystyisivät hallitsemaan päätöksentekoa.
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Tarkistus 613
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 
pankkijärjestelmä sisäistää kulunsa 
syklisesti ja että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

Or. en

Tarkistus 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisella tulisi olla sitova oikeus ratkaista kansallisten valvontaviranomaisten 
väliset kiistat ja tehdä päätöksiä kriisitilanteissa. Jäsenvaltioille pankkiviranomaisen toimia 
vastaan myönnettävät turvalausekkeet tulisi pitää rajoitettuina ja niiden tulisi yleisesti 
noudattaa periaatetta, jonka mukaan sääntöä noudatetaan tai siitä poikkeamisen syyt 
selitetään. Turvalausekkeista ei saisi tulla mahdollisia porsaanreikiä.

Tarkistus 616
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.

Tarkistus 617
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 10 1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 6.3,
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tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen (muuten kuin 
vähämerkityksen tuen summiin). 

Or. en

Perustelu

Jos 6.3 artikla halutaan säilyttää tekstissä, siihen tulisi soveltaa samoja turvakeinoja kuin 
10 ja 11 artiklaan. EU:n valvontapäätöksillä, jotka koskevat EU:n toimielimiä, voi selvästikin 
olla myös finanssipoliittisia vaikutuksia.

Tarkistus 618
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 6.3,
10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

Or. en

Perustelu

Jos 6.3 artikla halutaan säilyttää tekstissä, siihen tulisi soveltaa samoja turvakeinoja kuin 
10 ja 11 artiklaan. EU:n valvontapäätöksillä, jotka koskevat EU:n toimielimiä, voi selvästikin 
olla myös verovaikutuksia.

Tarkistus 619
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

11 tai 12 a artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

Or. en

Perustelu

Jos parlamentti hyväksyy 12 a artiklan, myös se tulisi sisällyttää turvalausekkeen ehtoihin.

Tarkistus 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 10 
tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Pankkiviranomaisen 
päätöksessä todetaan, ettei päätös vaikuta 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen toiminta ei voi missään tapauksessa vaikuttaa valtion finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Ehdotetulla lisäyksellä pyritään lujittamaan tätä periaatetta. Jos tällainen 
lauseke lisätään pankkiviranomaisen päätökseen, pankkiviranomainen joutuu joka kerta 
harkitsemaan ja analysoimaan, vaikuttaako sen päätös jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.
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Tarkistus 621
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen toimien ei tulisi vaarantaa jäsenvaltioiden finanssipoliittista 
riippumattomuutta.

Tarkistus 622
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
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sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.

Tarkistus 623
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos jäsenvaltio ei hyväksy 11 artiklan 
nojalla tehtyä päätöstä sen vuoksi, että se 
vaikuttaa sen finanssipoliittiseen 
vastuuseen, se ilmoittaa 
pankkiviranomaiselle, komissiolle ja 
Euroopan parlamentille yhden kuukauden 
kuluessa pankkiviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 624
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 625
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
esitettävä vaikutusten arvioinnin avulla, 
kuinka paljon se siihen vaikuttaa.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisella tulisi olla sitova oikeus ratkaista kansallisten valvontaviranomaisten 
väliset kiistat ja tehdä päätöksiä kriisitilanteissa. Jäsenvaltioille pankkiviranomaisen toimia 
vastaan myönnettävät turvalausekkeet tulisi pitää rajoitettuina ja niiden tulisi yleisesti 
noudattaa periaatetta, jonka mukaan sääntöä noudatetaan tai siitä poikkeamisen syyt 
selitetään. Turvalausekkeista ei saisi tulla mahdollisia porsaanreikiä.
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Tarkistus 627
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ilmoituksessaan jäsenvaltion voi 
perustella, miten päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on toimivalta arvioida omaa finanssipoliittista vastuutaan.

Tarkistus 628
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin lykätään pankkiviranomaisen 
päätöstä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.
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Tarkistus 629
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.

Tarkistus 630
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
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sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.

Tarkistus 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää 
määräenemmistöllä, jossa ei oteta 
huomioon kyseessä olevaa jäsenvaltiota 
edustavan neuvoston jäsenen ääntä 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun pankkiviranomainen on 
ilmoittanut asiasta jäsenvaltiolle 
4 alakohdassa tarkoitetulla tavalla, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se. Määräenemmistöllä 
tarkoitetaan vähintään 55 prosenttia 
neuvoston jäsenistä, kun huomioon ei 
oteta kyseessä olevaa jäsenvaltiota, kun 
vähintään 14 jäsentä edustaa 
jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu 
väestö edustaa vähintään 65 prosenttia 
koko unionin väestöstä kyseessä oleva 
jäsenvaltio pois lukien.

Or. en

Perustelu

Jäsenen, joka pyytää neuvostoa kumoamaan turvalausekkeen, ei tulisi osallistua lopullisen 
päätöksen tekemiseen.
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Tarkistus 632
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää 
annettujen äänten enemmistöllä 
kokouksessaan viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
pankkiviranomainen on antanut 
jäsenvaltiolle edellisessä kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen, pidetäänkö päätös 
voimassa.

Or. en

Tarkistus 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää kahden 
kuukauden kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen pääasiallisena tavoitteena on poistaa kaikista tilanteista epävarmuus, joka 
liittyy siihen, pystyykö neuvosto tekemään päätöksen säädetyn kahden kuukauden määräajan 
kuluessa. Jos jäsenvaltion finanssipoliittiseen vastuuseen kaltaiseen tärkeään asiaan liittyviä 
toimia ei toteuteta, siitä ei voi aiheutua haitallisia seurauksia jäsenvaltiolle. Tästä syystä 
ehdotetaan, että pankkiviranomaisen kiistanalainen päätös katsotaan kumotuksi kahden 
kuukauden kuluttua, minkä ajan kuluessa neuvoston pitäisi tehdä päätöksensä. 
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Tarkistus 634
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää kahden 
kuukauden kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö päätös voimassa.

Or. en

Tarkistus 635
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos 23 artiklassa halutaan säilyttää jonkin verran jäsenvaltioita koskevaa lievennystä, sitä 
tulisi soveltaa vain kriisitilanteissa eli 10 artiklaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat aikeissa 
toteuttaa toimia, mahdollisesti julkisista varoista. Artiklan ei tulisi koskea 11 artiklaa, koska 
sovittelu on käytössä vain normaaleina aikoina jatkuvan valvonnan yhteydessä.
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Tarkistus 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen pääasiallisena tavoitteena on poistaa kaikista tilanteista epävarmuus, joka 
liittyy siihen, pystyykö neuvosto tekemään päätöksen säädetyn kahden kuukauden määräajan 
kuluessa. Jos jäsenvaltion finanssipoliittiseen vastuuseen kaltaiseen tärkeään asiaan liittyviä 
toimia ei toteuteta, siitä ei voi aiheutua haitallisia seurauksia jäsenvaltiolle. Tästä syystä 
ehdotetaan, että pankkiviranomaisen kiistanalainen päätös katsotaan kumotuksi kahden 
kuukauden kuluttua, minkä ajan kuluessa neuvoston pitäisi tehdä päätöksensä. 

Tarkistus 637
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kahden 
kuukauden kuluessa, päätös kumotaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen pääasiallisena tavoitteena on poistaa kaikista tilanteista epävarmuus, joka 
liittyy siihen, pystyykö neuvosto tekemään päätöksen säädetyn kahden kuukauden määräajan 
kuluessa. Jos jäsenvaltion finanssipoliittiseen vastuuseen kaltaiseen tärkeään asiaan liittyviä 
toimia ei toteuteta, siitä ei voi aiheutua haitallisia seurauksia jäsenvaltiolle. Tästä syystä 
ehdotetaan, että pankkiviranomaisen kiistanalainen päätös katsotaan kumotuksi kahden 
kuukauden kuluttua, minkä ajan kuluessa neuvoston pitäisi tehdä päätöksensä. 

Tarkistus 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Epämääräinen käsitys jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta voi johtaa huomattavaan 
määrään tulkintaa koskevia keskusteluja. 
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Aikarajan säätäminen tiukemmaksi vähentää kannusteita käyttää turvalauseketta väärin.

Aikarajoitukset ovat menettelyn kannalta erityisen tärkeitä määritettäessä jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen kohdistuvien mahdollisten vaikutusten esiintymistä 
kriisitilanteissa. 

Ehdotetut muutokset tähtäävät lopuksi saattamaan asetusehdotuksen 1. joulukuuta 2009 
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi.

Tarkistus 640
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Neuvosto päättää viiden työpäivän 
kuluessa siitä, pidetäänkö 
pankkiviranomaisen päätös voimassa vai 
kumotaanko se, jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan 4 kohdassa sekä 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen 
ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksiä 
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koskevan pöytäkirjan 3 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Epämääräinen käsitys jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta voi johtaa huomattavaan 
määrään tulkintaa koskevia keskusteluja. 

Aikarajan säätäminen tiukemmaksi vähentää kannusteita käyttää turvalauseketta väärin. 

Aikarajoitukset ovat menettelyn kannalta erityisen tärkeitä määritettäessä jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen kohdistuvien mahdollisten vaikutusten esiintymistä 
kriisitilanteissa. 

Ehdotetut muutokset tähtäävät lopuksi saattamaan asetusehdotuksen 1. joulukuuta 2009 
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi.

Tarkistus 642
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen kumoaa 
päätöksensä tai selostaa asianmukaisesti, 
miksi se pidetään voimassa.

Or. en

Perustelu

Tämän lausekkeen kohtuuton luonne vaatii rajoittamaan sen vaikutuksen "noudata tai 
selosta" -mekanismin mukaisesti. Tämä koskee etenkin Euroopan valvontaviranomaisten 
riippumattomuutta.
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Tarkistus 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa 2 kohdan 5 alakohdan
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö pankkiviranomaisen päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 22 mukainen muutos (23 artiklan 2 kohdan 5 alakohta). 

Tarkistus 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävät päätökset ovat hyvin erikoislaatuisia, koska 
ne tehdään kriisitilanteessa. Tästä syystä ja kun otetaan huomioon olosuhteet ja 
pankkiviranomaisen päätösten ammattimainen luonne, on perusteltua ottaa käyttöön tiukempi 
sääntö tällaisen päätöksen kumoamisesta. On myös syytä muistaa, että tällaisia päätöksiä 
voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun kriisitilanteen olemassaolo on todettu. 
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Tarkistus 645
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 
205 artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö pankkiviranomaisen 
päätös voimassa.

Or. en

Tarkistus 646
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän lausekkeen kohtuuton luonne vaatii rajoittamaan sen vaikutuksen "noudata tai 
selosta" -mekanismin mukaisesti. Tämä koskee etenkin Euroopan valvontaviranomaisten 
riippumattomuutta.

Tarkistus 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen Jos neuvosto ei tee päätöstä viiden



AM\810194FI.doc 63/70 PE439.986v01-00

FI

työpäivän kuluessa, pankkiviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

työpäivän kuluessa, pankkiviranomaisen 
päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Or. en

Perustelu

Epämääräinen käsitys jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta voi johtaa huomattavaan 
määrään tulkintaa koskevia keskusteluja.

Aikarajan säätäminen tiukemmaksi vähentää kannusteita käyttää turvalauseketta väärin.

Aikarajoitukset ovat menettelyn kannalta erityisen tärkeitä määritettäessä jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen kohdistuvien mahdollisten vaikutusten esiintymistä 
kriisitilanteissa. 

Ehdotetut muutokset tähtäävät lopuksi saattamaan asetusehdotuksen 1. joulukuuta 2009 
voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi.

Tarkistus 648
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 649
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
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin pankkiviranomainen tekee 
9 artiklan 6 kohdan, 10 artiklan 2 ja 
3 kohdan ja 11 artiklan 3 ja 4 kohdan

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

aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa 
määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde 
voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen 
tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, 
monimutkaisuuden asteen ja mahdolliset 
seuraukset. 

Or. en

Perustelu

Skinnerin mietinnön mukaisesti.

Tarkistus 650
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että määräaikaa asetettaessa otetaan huomioon kiireellisyyden lisäksi myös asian 
monimutkaisuuden aste ja seuraukset.
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Tarkistus 651
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 652
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Pankkiviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan 
nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja 
niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö, ellei 
julkaiseminen ole ristiriidassa 
finanssilaitosten perusteltujen etujen 
kanssa sen suhteen, ettei niiden 
liikesalaisuuksia paljasteta, tai ellei se voi 
vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ja eheyttä tai Euroopan unionin 
koko finanssijärjestelmää tai sen osaa. 

Or. en
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Perustelu

Ei ole asianmukaista paljastaa yksittäisten laitosten identiteettiä, jos paljastus voisi olla 
ristiriidassa niiden perusteltujen etujen kanssa tai vaarantaa finanssimarkkinoita.

Tarkistus 653
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Pankkiviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan 
nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja 
niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen 
viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja 
päätöksen pääasiallinen sisältö, ellei 
julkaiseminen ole ristiriidassa 
finanssilaitosten perusteltujen etujen 
kanssa sen suhteen, ettei niiden 
liikesalaisuuksia paljasteta, tai ellei se voi 
vakavasti vaarantaa yhteisön koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan 
vakautta. 

Or. en

Tarkistus 654
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puheenjohtaja, joka ei osallistu 
äänestyksiin;

a) puheenjohtaja, jolla on ratkaiseva 
äänivalta;

Or. en
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Tarkistus 655
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) varapuheenjohtaja, jolla on 
ratkaiseva äänivalta hänen toimiessaan 
puheenjohtajan sijaisena;

Or. en

Tarkistus 656
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen 
viranomaisen pääjohtaja, jonka 
toimivaltaan kuuluu luottolaitosten 
valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen 
viranomaisen pääjohtaja, jonka 
toimivaltaan kuuluu luottolaitosten 
valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos 
alueella, jolla jäsenvaltio vastaa EU:n 
oikeuden soveltamisesta, on useita 
toimivaltaisia viranomaisia, kyseisten 
organisaatioiden johtajat toimivat 
yhteisesti hallintoneuvoston edustajina ja 
päättävät keskenään, miten edustaminen 
toteutetaan, mukaan lukien 29 artiklan 
mukaiset äänet, jotka ovat yhteisiä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon mahdollisuus, että tietyissä jäsenvaltioissa on useita kansallisia 
alasta vastaavia viranomaisia. Tällaisessa tapauksessa on tarpeen määrittää menettely, jonka 
avulla sopivimman kansallisen valvontaviranomaisen johtaja osallistuu äänestykseen.
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Tarkistus 657
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen 
viranomaisen pääjohtaja, jonka 
toimivaltaan kuuluu luottolaitosten 
valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa; 

b) kustakin jäsenvaltiosta sen kansallisen 
viranomaisen pääjohtaja, jonka 
toimivaltaan kuuluu luottolaitosten 
valvonta kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos 
alueella, jolla jäsenvaltio vastaa EU:n 
oikeuden soveltamisesta, on useita 
toimivaltaisia viranomaisia, kyseisten 
organisaatioiden johtajat toimivat 
yhteisesti hallintoneuvoston edustajina ja 
päättävät keskenään, miten edustaminen 
toteutetaan, mukaan lukien 29 artiklan 
mukaiset äänet, jotka ovat yhteisiä;

Or. en

Tarkistus 658
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta, 
kahdesta hallintoneuvoston jäsenestä ja 
kahdesta puheenjohtajan ylläpitämään 
asiantuntijaluetteloon kuuluvasta 
jäsenestä. Lautakunnan 
hallintoneuvostoa edustavat jäsenet eivät 
saa olla kiistan osapuolena olevan 
kansallisen valvontaviranomaisen 
edustajia eikä heillä saa olla asiassa 
eturistiriitaa. Lautakunta tekee päätöksen 
yksinkertaisella enemmistöllä.
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Or. en

Perustelu

Ulkopuolisten asiantuntijoiden ottaminen mukaan 11 artiklan mukaista sovittelua tekevään 
lautakuntaan on hyödyllistä. Heidän määränsä on kuitenkin syytä rajoittaa kahteen, jotta he 
eivät pysty kumoamaan hallintoneuvoston kantaa.

Tarkistus 659
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
riippumattoman lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
neljästä hallintoneuvoston jäsenestä, 
helpottamaan erimielisyyden puolueetonta
ratkaisemista. Puheenjohtaja valitsee 
lautakunnan hallintoneuvoston jäseniin 
kuuluvat jäsenet. Lautakunnan 
hallintoneuvostoa edustavat jäsenet eivät 
saa olla kiistan osapuolena olevan 
kansallisen valvontaviranomaisen 
edustajia eikä heillä saa olla asiassa 
eturistiriitaa.

Or. en

Perustelu

Lautakunnan kokoa on tarpeen suurentaa, jotta päätöksentekoon saadaan mukaan enemmän 
mielipiteitä.
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Tarkistus 660
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lautakunnan koostumuksen on 
oltava tasapuolinen ja heijasteltava 
Euroopan unionia kokonaisuutena. 
Valtuutuksien tulee olla päällekkäisiä ja 
on sovellettava asianmukaista 
kiertojärjestelmää.

Or. en


