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Tarkistus 662
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja yhteisön edun 
mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita 
yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, 
jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta 
julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 
äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä 
asetuksessa annettuja tehtäviä 
suorittaessaan riippumattomasti, 
puolueettomasti ja ainoastaan koko 
Euroopan unionin edun mukaisesti 
pyytämättä tai ottamatta ohjeita Euroopan 
unionin toimielimiltä tai laitoksilta, 
jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta 
julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Or. en

Tarkistus 663
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, EU:n toimielimet ja muut 
julkiset tai yksityiset elimet eivät saa 
pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston 
jäseniin heidän suorittaessaan Euroopan 
pankkiviranomaisen tehtäviään.

Or. en
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Tarkistus 664
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 665
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoneuvosto nimittää 
pankkiviranomaisen puheenjohtajan. 

3. Hallintoneuvosto nimittää 
pankkiviranomaisen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Or. en

Tarkistus 666
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hallintoneuvosto hyväksyy 
johtokunnan ehdotuksesta 38 artiklan 
7 kohdassa tarkoitetun 
vuosikertomusluonnoksen pohjalta 
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pankkiviranomaisen toimintaa koskevan 
vuosikertomuksen ja toimittaa sen 
viimeistään15 päivänä kesäkuuta 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 
Kertomus on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 667
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 668
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston päätösten olisi kerrottava EU:n näkemyksestä eivätkä ne saisi perustua 
kansallisiin kysymyksiin. Vain rahoitusta koskevien päätösten olisi perustuttava 
määräenemmistöön, koska järjestelmää rahoitetaan kansallisilla osuuksilla.

Tarkistus 669
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 670
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. 

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 672
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 673
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä yhden 
jäsenen ja yhden äänen periaatteen 
mukaisesti. Asetuksen 7 ja 8 artiklassa 
yksilöityjen säädösten sekä kaikkien 
VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja 
päätösten osalta ja poikkeuksena 
ensimmäiseen alakohtaan 
hallintoneuvosto tekee päätökset 
jäsentensä määräenemmistöllä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 674
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Mukautettu Lissabonin sopimukseen.

Tarkistus 676
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 678
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

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

Or. en
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Perustelu

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

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

Tarkistus 679
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä.

Kaikista muista päätöksistä 
hallintoneuvosto tekee päätöksen 
yksinkertaisella enemmistöllä, ja kullakin 
jäsenellä on yksi ääni.

Or. en

Tarkistus 680
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 681
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta − 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 682
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

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

Or. en
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Tarkistus 683
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

1. Kaikki hallintoneuvoston päätökset 
tehdään jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. 

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston päätösten olisi kerrottava EU:n näkemyksestä eivätkä ne saisi perustua 
kansallisiin kysymyksiin. Vain rahoitusta koskevien päätösten olisi perustuttava 
määräenemmistöön, koska järjestelmää rahoitetaan kansallisilla osuuksilla.

Tarkistus 684
Othmar Karas

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

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksena 1 kohtaan hallintoneuvosto 
tekee päätökset VI luvun nojalla 
jäsentensä määräenemmistöllä sellaisena 
kuin se on määritelty Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 16 artiklassa ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä 
tehdyn pöytäkirjan 3 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Hallintoneuvoston päätösten olisi kerrottava EU:n näkemyksestä eivätkä ne saisi perustua 
kansallisiin kysymyksiin. Vain rahoitusta koskevien päätösten olisi perustuttava 
määräenemmistöön, koska järjestelmää rahoitetaan kansallisilla osuuksilla.
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Tarkistus 685
Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisten päätösten osalta lautakunnan 
ehdottama päätös katsotaan tehdyksi, jos 
se hyväksytään hallintoneuvoston 
jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.  

Or. en

Tarkistus 686
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen on oltava mahdollisimman riippumaton. Siksi Euroopan komission 
vaikutusta tämän viranomaisen toimintaan on rajoitettava. Ehdotetulla tarkistuksella pyritään 
poistamaan komission edustaja pankkiviranomaisen hallintoneuvostosta. Se, että komission 
edustaja on pankkiviranomaisen hallintoneuvostossa mukana jäsenenä, joka ei osallistu 
äänestyksiin, riittää varmistamaan asianmukaisen tiedonvaihdon komission ja 
pankkiviranomaisen välillä ja niiden välisen asianmukaisen viestinnän.

Tarkistus 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 689
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa 
lukuun ottamatta on varajäsen, joka voi 
toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän 
ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. 

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

Or. en
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Tarkistus 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtaja voi osallistua johtokunnan 
kokouksiin ilman äänioikeutta.

Toimitusjohtaja ja komission edustaja 
voivat osallistua johtokunnan kokouksiin 
ilman äänioikeutta.

Or. en

Tarkistus 691
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa säännönmukaiseen istuntoon.

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

Or. en

Tarkistus 692
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
yhteisön edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita yhteisön toimielimiltä tai 
laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai 
muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Johtokunnan jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja 
ainoastaan koko Euroopan unionin edun 
mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita 
Euroopan unionin toimielimiltä tai 
laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai 
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muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Or. en

Tarkistus 693
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 694
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 695
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 696
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 697
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunta nimittää ja erottaa 
valituslautakunnan jäsenet 44 artiklan 3 

Poistetaan.
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ja 5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 698
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 699
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 700
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 701
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 702
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 703
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 704
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



AM\810280FI.doc 23/73 PE439.990v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 705
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 706
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
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kertomukseen on 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
sisällytettävä tietoa erityisesti 
kotitalouksille ja pk-yrityksille 
myönnettävien pankkilainojen 
saatavuudesta, määristä ja kustannuksista 
sekä luottolaitosten hallussa oleviin 
julkisyhteisöjen velkakirjoihin sisältyvistä 
saamisista ja niiden muutoksista ja 
yksityiskohtaiset tiedot 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean välisen 
vuorovaikutuksen laajuudesta ja 
tarvittaessa vastaus pankkialan 
osallisryhmän antamiin lausuntoihin ja 
katsauksiin. Siinä on myös oltava kaikki 
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Euroopan parlamentin ad hoc 
-perusteella pyytämät asiaankuuluvat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Kertomuksen pitäisi sisältää nämä tietojen täydentämiseksi.

Tarkistus 707
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kertomukseen on 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean välisen 
vuorovaikutuksen laajuudesta ja 
tarvittaessa vastaus pankkialan 
osallisryhmän antamiin lausuntoihin ja 
katsauksiin. Siinä on myös oltava kaikki 
Euroopan parlamentin ad hoc 
-perusteella pyytämät asiaankuuluvat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaista pidetään virallisemmin vastuussa 
osallisryhmälle ja parlamentille, jotta voidaan varmistaa demokratiaa ja sidosryhmiä 
koskevien kysymysten tunnustaminen.
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Tarkistus 708
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kertomukseen on 7 a, 8, 9, 10, 11 a ja 
18 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
sisällytettävä tietoa erityisesti 
kotitalouksille ja pk-yrityksille 
myönnettävien pankkilainojen 
saatavuudesta, määristä ja kustannuksista 
sekä luottolaitosten hallussa oleviin 
julkisyhteisöjen velkakirjoihin sisältyvistä 
saamisista ja niiden muutoksista. Siinä on 
myös oltava tiedot EU:ssa toimivasta 
50 suurimmasta rahoituslaitoksesta ja 
kaikki Euroopan parlamentin ad hoc -
perusteella pyytämät asiaankuuluvat 
tiedot.

Or. en

Tarkistus 709
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kertomuksessa voi 7 a, 8, 9, 10, 11 a 
ja 18 artiklassa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi olla tietoa erityisesti kotitalouksille 
ja pk-yrityksille myönnettävien 
pankkilainojen saatavuudesta, määristä ja 
kustannuksista sekä luottolaitosten 
hallussa oleviin julkisyhteisöjen 
velkakirjoihin sisältyvistä saamisista ja 
niiden muutoksista.

Or. en
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Tarkistus 710
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 711
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 712
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa hallintoneuvosto ottaa 
erityisesti huomioon

Arvioinnissa johtokunta ottaa erityisesti 
huomioon
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Or. en

Tarkistus 713
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto voi arvioinnin huomioon 
ottaen pidentää toimitusjohtajan 
toimikautta kerran.

Johtokunta voi arvioinnin huomioon 
ottaen pidentää toimitusjohtajan 
toimikautta kerran.

Or. en

Tarkistus 714
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

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

Or. en

Tarkistus 715
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtaja ei ole saanut työskennellä 
rahoituslaitoksissa tai tarjota niille 
palveluja kolmen edellisen vuoden aikana 
eikä hän saa tehdä sitä kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun hän on luopunut 
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velvollisuuksistaan 
pankkiviranomaisessa.

Or. en

Tarkistus 716
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 717
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen on osa EFVJ:ää, 
joka toimii valvontaviranomaisten 
verkostona.

1. Pankkiviranomainen on osa EFVJ:ää, 
jonka päätavoitteena on varmistaa, että 
rahoitusalalla sovellettavat säännöt 
pannaan asianmukaisesti täytäntöön, 
jotta rahoitusvakaus voidaan säilyttää ja 
jotta siten voidaan taata luottamus koko 
rahoitusjärjestelmään ja suojella 
riittävästi rahoituspalvelujen kuluttajia.

Or. en
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Tarkistus 718
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN 
VALVONTAVIRANOMAISTEN 
SEKAKOMITEA

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 719
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
IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN 
VALVONTAVIRANOMAISTEN 
SEKAKOMITEA

EUROOPAN 
VALVONTAVIRANOMAINEN 
(SEKAKOMITEA)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ja Peter Skinnerin mietinnön vastaavuuden takia.
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Tarkistus 720
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea.

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

Or. en

Perustelu

Tällä selkeytetään sekakomitean merkitystä ja annetaan pysyvä perusta sen pysyvällä 
sihteeristölle EFVJ:n kannalta keskeisessä maantieteellisessä paikassa.

Tarkistus 721
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea.

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

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisen (sekakomitean) kotipaikan pitäisi tehokkuuden lisäämisen ja 
mittakaavaedun luomiseksi takia olla samassa paikassa kuin muiden valvontaviranomaisten, 
ja sen pitäisi olla siellä, mihin EJRK sijoitetaan, eli Frankfurtissa. 
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Tarkistus 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ja Peter Skinnerin mietinnön vastaavuuden takia ja sekakomitean kotipaikan 
korvaamiseksi.

Tarkistus 723
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 724
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja 
tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen 
välisen työn johdonmukaisuuden muiden 
Euroopan valvontaviranomaisten kanssa, 
erityisesti seuraavien aiheiden osalta: 

− finanssiryhmittymät
− kirjanpito ja tilintarkastus
− mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit alojen välisistä 
kehitysvaiheista, riskeistä ja heikkouksista
− yksityishenkilöille myytävät 
sijoitustuotteet
− rahanpesun vastaiset toimenpiteet
− tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan valvontaviranomaisten välisen 
suhteen kehittäminen.

Or. en

Perustelu

Sekakomitea kehittää uusia yhteisen toiminnan aloja. Siksi ehdotetaan, että monia 
yhteistyöaloja tarkennetaan asetuksissa. Sekakomitean valmistelutyön perusteella alakomiteat 
tekevät lopulliset päätökset.
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Tarkistus 725
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sekakomitean täydentävällä tehtävällä olisi parannettava Euroopan valvontaviranomaisten ja 
EJRK:n välillä vaihdettavien tietojen laatua ja johdonmukaisuutta sekä Euroopan 
valvontaviranomaisten ja EJRK:n sihteeristöjen suhdetta.
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Tarkistus 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.
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Tarkistus 727
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja 
tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen 
välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. 
Se varmistaa myös eri alojen valvonnan 
johdonmukaisuuden ja koordinoinnin 
erityisesti seuraavien aiheiden osalta:
− finanssiryhmittymät
− kirjanpito ja tilintarkastus
− mikrotason vakauden valvontaa 
koskevat analyysit
− yksityishenkilöille myytävät 
sijoitustuotteet
− rahanpesun vastaiset toimenpiteet
− tietojen vaihto Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa. 

Or. en

Tarkistus 728
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii EFVJ:n 
kaikenkattavana rakenteena, jonka 
puitteissa pankkiviranomainen tekee 
säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja 
varmistaa eri alojen välisen työn 
johdonmukaisuuden Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 729
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, 
jonka henkilöstö on komennuksella 
kolmesta Euroopan 
valvontaviranomaisesta. 
Pankkiviranomainen osoittaa omalta 
osaltaan riittävät resurssit henkilöstö-, 
hallinto-, infrastruktuuri- ja 
toimintamenoihin.

Or. en

Perustelu

Pysyvän sihteeristön avulla sekakomitea voi siirtyä suorittamaan tehokkaammin sille 
osoitettuja tehtäviä ja ajan myötä laajentaa tehtäviään. Sen olisi myös luotava alojen välistä 
oppimista ja yleistä valvontakulttuuria sihteeristössä, jonka henkilöstö on komennuksella 
kolmesta Euroopan valvontaviranomaisesta.

Tarkistus 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, 
jonka henkilöstö on komennuksella 
kolmesta Euroopan 
valvontaviranomaisesta. 
Pankkiviranomainen osoittaa omalta 
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toimintamenot. osaltaan riittävät resurssit hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 731
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 732
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
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 733
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tarpeen määritellä paremmin sekakomitean rakenne ja antaa sille johtokunta, joka 
koostuu kolmen Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajista.

Tarkistus 734
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



AM\810280FI.doc 39/73 PE439.990v01-00

FI

Tarkistus 735
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
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 736
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 737
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sekakomitean puheenjohtaja nimitetään 
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala), Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutus- ja 
työeläkeala) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) puheenjohtajista. 
Sekakomitean puheenjohtaja on 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
varapuheenjohtaja.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että Euroopan valvontaviranomaisten mikrotason asiantuntemukselle annetaan
riittävästi painoarvoa EJRK:ssa. On lisäksi tärkeää, että EJRK ei ole liian keskittynyt 
pankkeihin ja että sekakomitean puheenjohtaja edustaa riittävästi pankkialaa, vakuutuksia ja 
arvopaperimarkkinoita, sillä tämä voi edustaa kaikkia kolmea alaa.

Tarkistus 738
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
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sekakomitean puheenjohtaja nimitetään 
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
puheenjohtajista. Sekakomitean 
puheenjohtaja on Euroopan 
järjestelmäriskikomitean 
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varapuheenjohtaja.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin ja Sylvie Goulardin mietintöjen kanssa.

Tarkistus 739
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean puheenjohtaja nimitetään 
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
pankkialan Euroopan 
valvontaviranomaisen, vakuutus- ja 
työeläkealan Euroopan 
valvontaviranomaisen ja 
arvopaperimarkkinoiden Euroopan 
valvontaviranomaisen puheenjohtajista.

Or. en

Tarkistus 740
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
41 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea vahvistaa ja julkaisee 
työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä 
voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat 
sekakomitean kokouksiin.

4. Sekakomitea vahvistaa ja julkaisee 
työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä 
voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat 
sekakomitean kokouksiin.

Or. en
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Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 741
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
41 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea kokoontuu vähintään kerran 
kahdessa kuukaudessa.

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean johtokunta kokoontuu 
vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus Peter Skinnerin mietinnön kanssa.

Tarkistus 742
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea kokoontuu vähintään kerran 
kahdessa kuukaudessa.

Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean johtokunta kokoontuu 
vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Or. en
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Tarkistus 743
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 744
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
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 42 artiklan soveltamiseksi 
Euroopan valvontaviranomaisten
sekakomiteaan perustetaan 

Edellä 42 artiklan soveltamiseksi 
sekakomiteaan perustetaan 
finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.
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finanssiryhmittymiä käsittelevä alakomitea.

Or. en

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi.

Tarkistus 745
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
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Alakomitea valitsee jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan, jonka on oltava myös 
Euroopan valvontaviranomaisten
sekakomitean jäsen.

Alakomitea valitsee jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan, jonka on oltava myös 
sekakomitean jäsen.

Or. en

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi Peter Skinnerin mietinnön mukaisesti.

Tarkistus 746
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä, joilla on asianmukainen 
tietämys ja kokemus, mutta jäseniä ei 
voida valita pankkiviranomaisen 
toiminnassa mukana olevien 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten tai 
sen toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai yhteisön 

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Se koostuu 
hyvämaineisista henkilöistä, joilla on 
tunnustetusti asiaa koskevaa tietoa ja 
ammatillista kokemusta, mukaan luettuna 
valvontaan liittyvää kokemusta riittävän 
korkealta tasolta pankkitoiminnan, 
vakuutusten ja työeläkkeiden, 
arvopaperimarkkinoiden tai muiden 
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toimielinten nykyisen henkilöstön parista. rahoituspalvelujen alalta, ja vähintään 
kahdesta jäsenestä, joilla on riittävästi 
lainopillista asiantuntemusta, jotta he 
voivat antaa lainopillisia 
asiantuntijaneuvoja viranomaisen 
toimivallan käyttöä silmällä pitäen.

Or. en

Tarkistus 747
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä. Se koostuu 
hyvämaineisista henkilöistä, joilla on 
tunnustetusti asiaa koskevaa tietoa ja 
ammatillista kokemusta, mukaan luettuna 
valvontaan liittyvää kokemusta riittävän 
korkealta tasolta pankkitoiminnan, 
vakuutusten ja työeläkkeiden, 
arvopaperimarkkinoiden tai muiden 
rahoituspalvelujen alalta, ja vähintään 
kahdesta jäsenestä, joilla on riittävästi 
lainopillista asiantuntemusta, jotta he 
voivat antaa lainopillisia 
asiantuntijaneuvoja viranomaisen 
toimivallan käyttöä silmällä pitäen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että valituslautakunnalla on saatavilla henkilöitä, joilla on 
asiantuntemusta kaikilla mahdollisilla aloilla, joilla sitä pyydetään antamaan päätös kolmen 
alakohtaisen Euroopan valvontaviranomaisten toimien perusteella. On myös tärkeää 
varmistaa, että sillä on saatavillaan riittävästi lainopillista asiantuntemusta, koska on 
todennäköistä, että sitä pyydetään tekemään päätöksiä aloilla, jotka liittyvät Euroopan 
valvontaviranomaisten tiettyjen toimien oikeudelliseen soveltamiseen.
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Tarkistus 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Peter Skinnerin mietintöä vastaavasti valituslautakunnassa on tietysti oltava parhaat 
mahdolliset henkilöresurssit.
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Tarkistus 749
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunta nimeää 
puheenjohtajansa.

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

Or. en

Tarkistus 750
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunnan kokoonpanon on 
oltava tasapainoinen ja edustettava koko 
Euroopan unionia.

Or. en
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Tarkistus 752
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Valituslautakunnan jäsenet ja heidän 
varajäsenensä nimitetään
valvontaviranomaisten johtokuntien 
kuulemisen jälkeen seuraavasti:

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

Or. en

Tarkistus 753
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 755
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 756
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 757
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 758
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 759
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pankkiviranomainen, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen
varmistavat valituslautakunnalle riittävän 
käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

6. Pankkiviranomainen, Euroopan 
valvontaviranomainen (vakuutus- ja 
työeläkeala) ja Euroopan 
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) varmistavat 
valituslautakunnalle riittävän käytännön 
tuen ja sihteeripalvelut sekakomitean 
avulla.

Or. en

Perustelu

Koska valituslautakunta kuuluu sekakomiteaan, on asianmukaista, että sekakomitea tarjoaa 
lautakunnalle tukea sihteeristöstään.

Tarkistus 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pankkiviranomainen, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistavat valituslautakunnalle riittävän 
käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

6. Pankkiviranomainen, Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistavat valituslautakunnalle riittävän 
käytännön tuen ja sihteeripalvelut 
sekakomitean avulla.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen ja Peter Skinnerin mietinnön näkemysten lähentämiseksi.

Tarkistus 761
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Valituslautakunta voi joko vahvistaa 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen tai siirtää asian 
pankkiviranomaisen toimivaltaisen elimen 
hoidettavaksi. Valituslautakunnan tekemä 
päätös on kyseistä elintä sitova, ja sen on 
hyväksyttävä kyseistä asiaa koskeva 
muutettu päätös.

Or. en

Perustelu

Valituslautakunnan pitäisi vahvistaa tai hylätä päätös, mutta sen tehtävänä ei ole muotoilla 
uudestaan päätöstä, joka kuuluu pankkiviranomaisen toimivaltaan. 

Tarkistus 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 763
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan pankkiviranomainen on yhteisön viranomainen, sitä rahoitetaan 
mahdollisimman laajalti EU:n talousarviosta. Sillä myös turvataan sen riippumattomuus. 
Siksi ei sovelleta kansallisten valvontaviranomaisten rahoitusta. 
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Tarkistus 765
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 766
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten pakolliset 
maksuosuudet; 

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella määritellään maksuosuudet, jotka kansallisten pankkialan 
valvontaviranomaisten on suoritettava pankkiviranomaisen talousarvioon. Ehdotettu sääntö 
perustuu nykyiseen käytäntöön. 
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Tarkistus 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 768
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pankkiviranomaiselle asianomaisissa 
yhteisön säädöksissä täsmennetyissä
tapauksissa maksettavat maksut.

c) pankkiviranomaiselle 6 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
maksettavat maksut.

Or. en

Perustelu

Vain pankkiviranomaisten suorassa valvonnassa olevien tahojen olisi suoritettava 
rahoituslaitosten suoria maksuosuuksia.

Tarkistus 770
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 771
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Pankkiviranomaisen 31 päivänä 
joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena 
asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien 
jäsenet hyväksyvät sen talousarvion 
komission kuulemisen jälkeen ja 
toimittavat sen sitten neuvostolle ja 
parlamentille hyväksyntää varten.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 772
Wolf Klinz

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Edellä mainituista säännöksistä 
poiketen pankkiviranomaisen 31 päivänä 
joulukuuta 2011 päättyvänä 
ensimmäisenä toimintavuotena 
asiaankuuluvien tason 3 lautakuntien 
jäsenet hyväksyvät sen talousarvion 
komission kuulemisen jälkeen ja 
toimittavat sen sitten neuvostolle ja 
parlamentille hyväksyntää varten.

Or. en

Perustelu

Siirtymämekanismi on tarpeen toiminnallisuuden edistämiseksi lyhyellä aikavälillä.

Tarkistus 773
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

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

Tarkistus 774
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomainen saattaa toimiensa aikana aiheuttaa vahinkoa yksittäisille 
rahoituslaitoksille varmistaakseen yleisemmän edun. Kyseinen vahinko olisi perusteltu 
järjestelmän vakauden varmistamiseksi, ja silloin Euroopan valvontaviranomaista ei saisi 
pitää vastuussa kyseisestä vahingosta.
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Tarkistus 775
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 776
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvoston ja johtokunnan 
jäsenten, toimitusjohtajan ja 
pankkiviranomaisen henkilöstön jäsenten,
mukaan lukien jäsenvaltioiden 
pankkiviranomaisen määräaikaiseen 
palvelukseen siirtämät virkamiehet, on 
noudatettava salassapitovelvollisuutta 
perustamissopimuksen 287 artiklan ja 
muussa asiaankuuluvassa yhteisön 
lainsäädännössä olevien asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä 
päättymisen jälkeenkin. 

1. Hallintoneuvoston ja johtokunnan 
jäsenten, toimitusjohtajan ja 
pankkiviranomaisen henkilöstön jäsenten, 
mukaan lukien jäsenvaltioiden 
pankkiviranomaisen määräaikaiseen 
palvelukseen siirtämät virkamiehet ja 
kaikki muut pankkiviranomaisessa 
sopimuksen perusteella tehtäviä 
suorittavat henkilöt, on noudatettava 
salassapitovelvollisuutta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
339 artiklan ja muussa asiaankuuluvassa 
Euroopan unionin lainsäädännössä 
olevien asiaa koskevien säännösten 
mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen 
jälkeenkin. 

Or. en
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Tarkistus 777
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 778
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta päättää pankkiviranomaisen 
sisäisistä kielijärjestelyistä.

2. Hallintoneuvosto päättää 
pankkiviranomaisen sisäisistä 
kielijärjestelyistä.

Or. en

Tarkistus 779
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 780
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 781
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vastaa pankkiviranomaisen 
hallinnollisesta perustamisesta ja 
alkuvaiheen hallinnollisesta toiminnasta 
siihen asti, kun pankkiviranomaisella on 
toiminnallinen valmius oman 
talousarvionsa toteuttamiseen.

1. Komissio vastaa tiiviissä yhteistyössä 
komission päätöksellä 2007/78 perustetun 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisten 
komitean (tason 3 komitea) kanssa 
pankkiviranomaisen hallinnollisesta 
perustamisesta ja alkuvaiheen 
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hallinnollisesta toiminnasta siihen asti, kun 
pankkiviranomaisella on toiminnallinen 
valmius oman talousarvionsa 
toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitealla olisi oltava tehtävä siirtymäkauden 
onnistumisen edistämisessä sen suoraan Euroopan pankkiviranomaiseen liittyvistä asioista 
saaman kokemuksen takia.

Tarkistus 782
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 783
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 784
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomaista pidetään 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisten 
komitean lainmukaisena seuraajana. 
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Viimeistään pankkiviranomaisen 
perustamispäivänä Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitean 
kaikki varat ja vastuut ja käynnissä olevat 
toimet siirretään automaattisesti 
pankkiviranomaiselle. Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea 
antaa lausunnon, jossa osoitetaan sen 
varojen ja vastuiden lopettamistilanne 
siirron päivänä. Sen jäsenet ja komissio 
tarkistavat ja hyväksyvät tämän 
lausunnon.

Or. en

Tarkistus 785
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään tason 3 komiteoiden nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä 
siirtymäsäännöksistä.
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Tarkistus 786
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään luomaan komissiolle sitoumus esittää ehdotuksia, joilla 
selkeytetään käsitettä jäsenvaltioiden finanssipoliittisesta vastuusta ja ajanmukaistetaan 
asetusta, jotta se on johdonmukainen kaikkien sellaisten mahdollisten parannusten kanssa, 
jotka voivat johtua pankkialan kriisinhallintaa koskevien yhteisön asetusten, jotka komissio on 
nyt asettanut kuulemiseen, puitteiden täytäntöönpanosta 
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Tarkistus 789
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 790
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kertomuksensa ottaen 
huomioon 22 artiklan nojalla perustetun 
pankkialan osallisryhmän, 26 artiklan 
nojalla perustetun hallintoneuvoston ja 
40 artiklan nojalla perustetun 
sekakomitean antamat ehdotukset 
pankkiviranomaisen ja EFVJ:n 
kehittämisestä. Kyseiset ehdotukset 
muodostavat komission julkaiseman 
kertomuksen liitteen. Komissio ottaa 
huomioon myös muiden osallisryhmien 
näkemykset.

Or. en
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Tarkistus 791
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksessa tarkastellaan muun 
muassa 6 artiklan mukaista 
valvontaviranomaisten toimintaa, 
23 artiklan mukaisen suojalausekkeen 
soveltamista ja EFJV:n toimintaa 
39 artiklan mukaisesti. Siinä on 
ehdotuksia siitä, miten 
pankkiviranomaisen ja EFJV:n asemaa 
kehitetään edelleen, jotta voidaan luoda 
integroitu eurooppalainen 
valvontarakenne, ja tarvittaessa 
ehdotuksia perussopimuksen ja 
alakohtaisen lainsäädännön muutoksista.

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan valvontaviranomaiselle voidaan antaa valtuudet valvoa suoraan EU:n 
tasolla, on tarpeen muuttaa kaikkea asiaankuuluvaa alakohtaista lainsäädäntöä tai muuttaa 
perussopimusta, jotta voidaan välttää perussopimuksen rajoituksia viranomaisten 
harkintavaltaan. Komission olisi harkittava tätä vaihtoehtoa antaessaan ehdotuksia 
Euroopan valvontaviranomaisten kehittämisestä.

Tarkistus 792
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta − 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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pankkialan osallisryhmä.

Or. en

Tarkistus 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi mainitussa kertomuksessa 
arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan 
lähentymisessä on edistytty 

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

kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
yhteisössä, ja kertomus toimitetaan 
parlamentille ja neuvostolle yhdessä 
kaikkien tämän asetuksen muuttamista 
koskevien asianmukaisten ehdotusten 
kanssa. Arviointi perustuu kattavaan 
kuulemiseen, johon sisällytetään myös 
pankkialan osallisryhmä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 795
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 796
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii kertomuksensa ottaen 
huomioon pankkialan osallisryhmän, 
hallintoneuvoston ja sekakomitean 
ehdotukset. Nämä ehdotukset 
muodostavat komission julkaiseman 
kertomuksen liitteen. Komissio ottaa 
huomioon myös muiden osallisryhmien 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekstin rakenteen selkeyttäminen.

Tarkistus 798
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
tutkivat tätä asetusta 1 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen perusteella ja 
päättävät, onko pankkiviranomaisen 
tehtäviä ja rakennetta tarkistettava.  

Or. en


