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Tarkistus 266
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen antaa 
kansallisille valvontaviranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä yhteisön
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. 

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen antaa 
kansallisille valvontaviranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. Jos vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen on 
lainsäädännössä valtuutettu kehittämään 
teknisiä standardeja 7 artiklan mukaisesti, 
se voi antaa ohjeita ja suosituksia vasta, 
kun standardit on hyväksytty.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 267
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
ilmoittaa kertomuksessaan Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
annetuista ohjeista ja suosituksista. 
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Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
myös ilmoittaa niille, mitkä kansalliset 
viranomaiset eivät ole noudattaneet
annettuja ohjeita ja suosituksia, ja 
hahmotella, miten se aikoo varmistaa, että 
kansalliset viranomaiset jatkossa 
noudattavat sen ohjeita ja suosituksia.

Or. en

Tarkistus 268
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
järjestää kaikkien sidosryhmien avoimia 
julkisia kuulemisia ennen ohjeiden ja 
suositusten antamista, ja se analysoi 
mahdolliset kustannukset ja hyödyt ennen 
teknisten standardiluonnosten 
hyväksymistä noudattaen kansallisten 
viranomaisten keskuudessa vakiintuneita 
parhaita käytäntöjä. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen pyytää lausuntoa 
tai neuvoa 22 artiklassa tarkoitetulta 
vakuutus-, jälleenvakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmältä.

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien avoimia kuulemisia sekä vakuutus-, jälleenvakuutus- ja työeläkealan 
osallisryhmän neuvoja tarvitaan, jotta voidaan analysoida mahdolliset kustannukset ja hyödyt 
ennen ohjeiden ja standardien antamista. 



AM\811328FI.doc 5/76 PE439.921v02-00

FI

Tarkistus 269
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
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia 
julkisia kuulemisia sekä analysoi 
mahdolliset kustannukset ja hyödyt. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
pyytää myös lausuntoa tai neuvoa 
22 artiklassa tarkoitetulta vakuutus- ja 
työeläkealan osallisryhmältä.

Or. en

Tarkistus 270
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjeet ja suositukset julkaistaan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
verkkosivuilla.

Or. en

Tarkistus 271
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten valvontaviranomaisten on 
kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan 

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

Or. en

Tarkistus 272
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai 
suosituksen antamisesta kunkin 
kansallisen valvontaviranomaisen on 
päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä 
ohjetta tai suositusta. Jos se ei aio 
noudattaa sitä, sen on ilmoitettava 
perusteensa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle . Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen päättää 
tapauskohtaisesti toimivaltaisen 
viranomaisen ilmoittamien perusteiden 
julkistamisesta. 

Or. en

Tarkistus 273
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 274
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
ilmoittaa vuosikertomuksessaan, mitkä 
kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet annettuja ohjeita ja 
suosituksia, ja hahmottelee, miten se 
aikoo varmistaa, että kansalliset 
viranomaiset jatkossa noudattavat sen 
ohjeita ja suosituksia. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen ilmoittaa samat 
tiedot keskeisimmistä suurista 
finanssilaitoksista.

Or. en

Tarkistus 275
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
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia,
sen on ilmoitettava perusteensa vakuutus-
ja työeläkeviranomaiselle.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
ilmoittaa 32 artiklan 6 kohdassa
tarkoitetussa vuosikertomuksessaan 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle annetuista ohjeista ja 
suosituksista sekä ilmoittaa, mitkä 
kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet annettuja ohjeita ja 
suosituksia, ja hahmottelee, miten se 
aikoo varmistaa, että kansalliset 
viranomaiset jatkossa noudattavat niitä.

Or. en
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Tarkistus 276
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti, 
mahdollisesti unionin lainsäädännön 
vastaisesti, ja on erityisesti jättänyt 
varmistamatta, että finanssilaitos täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella on tämän artiklan 
2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

Or. en

Tarkistus 277
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja oikeudellisesti sitovia 
säädöksiä ja lainsäädäntöä asianmukaisesti
tai on soveltanut niitä mahdollisesti
unionin lainsäädännön vastaisesti, ja on 
erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en
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Tarkistus 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
7 artiklan mukaisesti hyväksytyt tekniset 
standardit mukaan luettuna ja on 
erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 

Or. en

Perustelu

Teknisten standardien johdonmukaisen soveltamisen takaamiseksi vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle on annettava toimivalta tutkia, onko niitä sovellettu virheellisellä 
tavalla.

Tarkistus 279
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön
oikeuden soveltamista yhden tai useamman 
kansallisen valvontaviranomaisen tai
komission pyynnöstä taikka omasta 
aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle.

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
tutkia väitettyä unionin oikeuden 
rikkomista taikka soveltamatta jättämistä
yhden tai useamman kansallisen 
valvontaviranomaisen, Euroopan 
parlamentin, komission, neuvoston tai 
vakuutus- ja jälleenvakuutusalan 
osallisryhmän pyynnöstä taikka omasta 
aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle kansalliselle 
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valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.  Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, komissio voi vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä
päätöksen, jossa kansallista 
valvontaviranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön 
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole noudattanut unionin oikeutta 
kymmenen työpäivän kuluessa vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee päätöksen, 
jossa vahvistetaan yhteisön oikeuden 
asianmukainen soveltaminen vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen tarkastelemassa 
tapauksessa. 

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
on annettava toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset 
rikkomukset. Ehdotetuissa tarkistuksissa vältetään lisäksi komission tarpeettomat interventiot, 
koska niissä ei puututa 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettuun menettelyyn, jonka mukaan 
kansalliset viranomaiset voivat selvittää rikkomistapauksen noudattamalla EPV:n suositusta 
kuukauden kuluessa.



AM\811328FI.doc 11/76 PE439.921v02-00

FI

Tarkistus 281
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
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, komissio voi vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä
päätöksen, jossa kansallista 
valvontaviranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön 
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole noudattanut unionin oikeutta 
kymmenen työpäivän kuluessa vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen 3 kohdan 
mukaisen suosituksen vastaanottamisesta , 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
päätöksen, jossa kansallista 
valvontaviranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita unionin 
oikeuden noudattaminen edellyttää. 

Or. en

Tarkistus 282
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, komissio voi vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ilmoitettua asiasta 
tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, 
jossa kansallista valvontaviranomaista 
vaaditaan toteuttamaan toimet, joita
yhteisön oikeuden noudattaminen 
edellyttää.

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
ole noudattanut yhteisön oikeutta 
kahdenkymmenen työpäivän kuluessa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan 
antaa virallisen lausunnon, jossa 
kansallista valvontaviranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita unionin 
oikeuden noudattaminen edellyttää.

Or. en
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Tarkistus 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua suosituksen 
antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
päätöksen viimeistään yhden kuukauden 
kuluttua suosituksen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
on annettava toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset 
rikkomukset. Ehdotetuissa tarkistuksissa vältetään lisäksi komission tarpeettomat interventiot, 
koska niissä ei puututa 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettuun menettelyyn, jonka mukaan 
kansalliset viranomaiset voivat selvittää rikkomistapauksen noudattamalla EPV:n suositusta 
kuukauden kuluessa.

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

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua suosituksen 
antamisesta. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
päätöksen viimeistään yhden kuukauden 
kuluttua suosituksen antamisesta. 

Or. en
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Tarkistus 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen
varmistaa, että tahot, joille päätös on 
osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
on annettava toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset 
rikkomukset. Ehdotetuissa tarkistuksissa vältetään lisäksi komission tarpeettomat interventiot, 
koska niissä ei puututa 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettuun menettelyyn, jonka mukaan 
kansalliset viranomaiset voivat selvittää rikkomistapauksen noudattamalla EPV:n suositusta 
kuukauden kuluessa.

Tarkistus 286
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
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen
varmistaa, että tahot, joille päätös on 
osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla 
kuulluiksi.

Or. en
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Tarkistus 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
kansalliset valvontaviranomaiset 
toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat 
tiedot.

Kansalliset valvontaviranomaiset 
toimittavat vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle kaikki tarvittavat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle 
on annettava toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset 
rikkomukset. Ehdotetuissa tarkistuksissa vältetään lisäksi komission tarpeettomat interventiot, 
koska niissä ei puututa 1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettuun menettelyyn, jonka mukaan 
kansalliset viranomaiset voivat selvittää rikkomistapauksen noudattamalla EPV:n suositusta 
kuukauden kuluessa.

Tarkistus 288
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
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
kansalliset valvontaviranomaiset 
toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat 
tiedot. 

Kansalliset valvontaviranomaiset 
toimittavat vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle kaikki tarvittavat 
tiedot. 

Or. en
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Tarkistus 289
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission 
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission 
virallisen lausunnon
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle
on annettava toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset 
rikkomukset.
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Tarkistus 291
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
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 292
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
markkinoilla tai palauttamiseksi 
markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
varmistamiseksi saada viipymättä muutos 
siihen, että kansallinen 
valvontaviranomainen ei noudata kyseistä 
päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä 

Poistetaan.
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finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön 
oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen. 

Or. en

Tarkistus 293
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
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
nojalla finanssilaitokselle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
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luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen
226 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
nojalla finanssilaitokselle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en
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Perustelu

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

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

Tarkistus 295
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset 
ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista komission 

6. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua virallista lausuntoa kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa 
ja jos on tarpeen tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
markkinoilla tai palauttamiseksi 
markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
varmistamiseksi saada viipymättä muutos 
siihen, että kansallinen 
valvontaviranomainen ei noudata kyseistä 
päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset 
ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 258 artiklan mukaista 
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toimivaltaa. komission toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 296
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla laatiman virallisen lausunnon
mukainen.

Or. en

Tarkistus 297
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
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen. 

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava 4 kohdan nojalla 
tehdyn päätöksen mukainen. 

Or. en



AM\811328FI.doc 21/76 PE439.921v02-00

FI

Tarkistus 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöksen on oltava 4 kohdan nojalla 
tehdyn päätöksen mukainen.

Or. en

Perustelu

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

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

Tarkistus 299
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
9 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos päätöksen kohde kieltäytyy 
noudattamasta unionin oikeutta tai 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tekemää päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi käynnistää 
rikkomismenettelyn kansallisissa 
tuomioistuimissa välitoimien toteuttamista 
koskevat pyynnöt mukaan luettuna.
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Or. en

Tarkistus 300
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen puolesta kaikista 
1 alakohdassa tarkoitetun prosessin 
aiheuttamista oikeudellisista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. 6 kohdan nojalla tehtyjä päätöksiä 
sovelletaan tarvittaessa kaikkiin 
asianomaisiin finanssilaitoksiin, jotka 
eivät noudata tuomioistuimen päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi, sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutus-
ja työeläkeviranomainen tekee finanssilaitosta koskevan yksittäisen päätöksen, kyseistä 
päätöstä on sovellettava myös kaikkiin muihin kyseisessä jäsenvaltiossa toimiviin sisäisiin ja 
rajat ylittäviin markkinatoimijoihin. Periaatetta, jonka mukaan noudattamatta jättämisestä on 
aina annettava selvitys, olisi sovellettava toimivaltaisen viranomaisen toimiin, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa toimia vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöksien johdosta, ei 
ainoastaan olla päätöksien "mukainen".
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Tarkistus 302
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat 4 tai 
6 kohdan nojalla tehtyjen päätösten
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

Toteuttaessaan toimia 4 kohtaan 
perustuvan virallisen lausunnon tai 
6 kohtaan perustuvan päätöksen
soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava virallista lausuntoa tai 
päätöstä tilanteesta riippuen.

Or. en

Tarkistus 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat 4 tai 6
kohdan nojalla tehtyjen päätösten 
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

Toteuttaessaan toimia 4 tai 6 kohdan 
nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan 
kuuluvien asioiden osalta, kansallisten 
valvontaviranomaisten on noudatettava 
kyseisiä päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi, sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutus-
ja työeläkeviranomainen tekee finanssilaitosta koskevan yksittäisen päätöksen, kyseistä 
päätöstä on sovellettava myös kaikkiin muihin kyseisessä jäsenvaltiossa toimiviin sisäisiin ja 
rajat ylittäviin markkinatoimijoihin. Periaatetta, jonka mukaan noudattamatta jättämisestä on 
aina annettava selvitys, olisi sovellettava toimivaltaisen viranomaisen toimiin, joiden 
tarkoituksena on toteuttaa toimia vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöksien johdosta, ei 
ainoastaan olla päätöksien "mukainen".
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Tarkistus 304
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. 6 kohdan nojalla tehtyjä päätöksiä 
sovelletaan kaikkiin asianomaisiin 
finanssilaitoksiin, jotka eivät noudata 
tuomioistuimen päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi, sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutus-
ja työeläkeviranomainen tekee finanssilaitosta koskevan yksittäisen päätöksen sääntöjen 
johdonmukaiseen soveltamiseen liittyen, kyseistä päätöstä on sovellettava myös kaikkiin 
muihin kyseisessä jäsenvaltiossa toimiviin sisäisiin ja rajat ylittäviin markkinatoimijoihin.

Tarkistus 305
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
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
on kertomuksessaan ilmoitettava, mitkä 
kansalliset viranomaiset ja 
finanssilaitokset eivät ole noudattaneet 
4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

Or. en
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Tarkistus 306
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla
Toimet kriisitilanteissa

Poistetaan.

1. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.
2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.
3. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
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vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.
4. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Toimien, joita kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat 2 tai 
3 kohdan nojalla tehtyjen päätösten 
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen 
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, EJRK voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston taikka komission
pyynnöstä antaa varoituksen, jossa 
todetaan kriisitilanteen olemassaolo. 
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olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
varoituksen nojalla hyväksyä 
lisävaatimuksitta 3 kohdassa tarkoitetut 
yksittäiset päätökset.

Or. en

Perustelu

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

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

Tarkistus 308
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
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, EJRK voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston taikka komission
pyynnöstä antaa varoituksen, jossa 
todetaan kriisitilanteen olemassaolo, jotta 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
hyväksyä lisävaatimuksitta 3 kohdassa 
tarkoitetut yksittäiset päätökset.

Or. en
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Tarkistus 309
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, neuvosto voi 
kuultuaan asianmukaisesti komissiota, 
EJRK:ta ja tarvittaessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaista tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 310
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, komissio tai 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan tai 
neuvoston, EJRK:n, Euroopan 
parlamentin tai osallisryhmän pyynnöstä 
tehdä päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
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soveltamiseksi. asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 311
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 
EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, EJRK voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, Euroopan 
parlamentin taikka jonkin jäsenvaltion
pyynnöstä antaa varoituksen, jossa 
julistetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 312
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen, neuvoston taikka 

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, neuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen taikka EJRK:n 
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EJRK:n pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

pyynnöstä tehdä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 313
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varoituksen antaessaan neuvosto 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, EJRK:lle, 
komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varoituksen antaessaan EJRK 
ilmoittaa asiasta samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 315
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä 
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n annettua 1 kohdan mukaisen 
varoituksen tai Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai komission, omasta 
aloitteestaan tai vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä, taikka 
jäsenvaltion tehtyä päätöksen, jossa 
todetaan vastaavan tai perustellun 
tilanteen olemassaolo, jossa kansallisten 
viranomaisten on toteutettava tarvittavat 
koordinoidut toimet sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi 
lisävaatimuksitta toteuttaa tarvittavat 
toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n omaksuttua kannan, jonka 
mukaan kansallisten viranomaisten on 
toteutettava koordinoituja toimia sellaisten
epäsuotuisien kehityssuuntien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee yksittäisiä 
päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan 
tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
tällaisten kehityssuuntien torjumiseksi
varmistamalla, että finanssilaitokset ja 
kansalliset valvontaviranomaiset täyttävät 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

EU:n finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää koordinoituja toimia 
mahdollisten kriisitilanteiden ratkaisemiseksi, koska yhdessä jäsenvaltiossa syntyvä kriisi 
voisi levitä nopeasti sen rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä on selvennettävä, että vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toimivalta tehdä päätöksiä, joita sovelletaan välittömästi 
toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin, sisältyy vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tehtävään kansallisten toimien toteuttamisen helpottajana ja koordinoijana.
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Tarkistus 317
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
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä 
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
markkinatoimijat ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä 
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet tämän 
asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
markkinatoimijat ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 318
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
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä 
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 

2. Kun kriisitilanteen olemassaolo on 
todettu 1 kohdan mukaisesti, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee tarvittavia
yksittäisiä päätöksiä, joissa varmistetaan,
että kansalliset valvontaviranomaiset 
toteuttavat tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
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finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 319
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolo on 
todettu 1 kohdan mukaisesti, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille osoitettuja päätöksiä, joissa 
niitä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat 
toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 320
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen
päätöksen vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä yksittäisiä
päätöksiä, joissa kansallisia 
valvontaviranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolo on 
todettu 1 kohdan mukaisesti, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
jäsenvaltioiden kansallisille 
valvontaviranomaisille osoitettuja 
päätöksiä, joissa niitä vaaditaan 
toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että
finanssilaitokset ja kansalliset 
valvontaviranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 321
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
edistää aktiivisesti ja koordinoi 
tarvittaessa toimivaltaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten toimia erityisesti 
silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden unionissa.

Or. en
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Tarkistus 322
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
edistää aktiivisesti ja koordinoi 
tarvittaessa toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten toimia erityisesti silloin, 
kun epäsuotuisat muutokset voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden unionissa.

Or. en

Tarkistus 323
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Neuvosto tarkistaa päätöstä 1 kohdan 
mukaisesti asianmukaisin väliajoin ja 
joka tapauksessa vähintään kerran 
kuukaudessa sekä ilmoittaa kriisitilanteen 
päättymisestä asianmukaisena 
ajankohtana.

Or. en
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Tarkistus 324
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Neuvosto tarkistaa päätöstä 1 kohdan 
mukaisesti asianmukaisin väliajoin ja 
joka tapauksessa vähintään kerran 
kuukaudessa sekä ilmoittaa kriisitilanteen 
päättymisestä asianmukaisena 
ajankohtana.

Or. en

Tarkistus 325
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jos EVTEVillä on toimivalta toteuttaa välittömiä toimia finanssilaitoksia vastaan, tilanne 
saattaa johtaa siihen, että finanssilaitokset joutuvat lojaalisuusristiriitaan yhtäältä 
kansalliseen päivittäisiä valvontatoimia toteuttavaan valvontaviranomaiseen ja toisaalta 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiseen nähden. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi 
kansallisten valvontaviranomaisten olisi tarkasteltava kaikkia yrityksille osoitettavia 
päätöksiä. 

Tarkistus 326
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 327
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos EVTEVillä on toimivalta toteuttaa välittömiä toimia finanssilaitoksia vastaan, tilanne 
saattaa johtaa siihen, että finanssilaitokset joutuvat lojaalisuusristiriitaan yhtäältä 
kansalliseen päivittäisiä valvontatoimia toteuttavaan valvontaviranomaiseen ja toisaalta 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiseen nähden. Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi 
kansallisten valvontaviranomaisten olisi tarkasteltava kaikkia yrityksille osoitettavia 
päätöksiä. 
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Tarkistus 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti finanssilaitokselle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

EU:n yhtenäismarkkinoiden vakauden nimissä ei pidä rajoittaa finanssilaitoksille 
kriisitilanteissa osoitettujen välittömästi sovellettavien yksittäisten päätöksien soveltamisalaa.

Tarkistus 329
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
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen
ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöstä 

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen päätöstä 



AM\811328FI.doc 41/76 PE439.921v02-00

FI

kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
226 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvien vaatimuksien mukaisesti
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 330
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
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen päätöstä 
kyseisessä kohdassa vahvistetun 
määräajan kuluessa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
markkinatoimijoihin, tehdä
markkinatoimijalle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä toimijaa 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 

3. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
asiaankuuluvien vaatimuksien mukaisesti
markkinatoimijalle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä toimijaa 
vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen 
lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.
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226 artiklan mukaista komission
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 331
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
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos päätöksen kohde kieltäytyy 
noudattamasta unionin oikeutta tai 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
tekemää päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi käynnistää 
rikkomismenettelyn kansallisissa 
tuomioistuimissa välitoimien toteuttamista 
koskevat pyynnöt mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on vahvistaa vakuutus- ja työeläkeviranomaisen toimivaltaa Giegoldin 
mietinnön mukaisesti.

Tarkistus 332
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.

Poistetaan.

Toimien, joita kansalliset 
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valvontaviranomaiset toteuttavat 2 tai 
3 kohdan nojalla tehtyjen päätösten 
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen 
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat 2 tai 
3 kohdan nojalla tehtyjen päätösten 
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen 
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

Toimissa, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on noudatettava 
kyseisiä päätöksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei noudata päätöksiä, sen 
on esitettävä asianmukaiset kirjalliset 
perustelut EJRK:lle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Noudattamalla periaatetta, jonka mukaan noudattamatta jättämisestä on aina annettava 
selvitys, kannustettaisiin toimivaltaisia kansallisia viranomaisia soveltamaan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksiä mahdollisten kriisitilanteiden torjumiseksi.

Tarkistus 334
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tarkistaa päätöstä 
säännöllisin väliajoin ja joka tapauksessa 
Euroopan valvontaviranomaisen, EJRK:n 
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tai neuvoston pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

On ehdotettu, että myös Euroopan valvontaviranomaisilla olisi oltava oikeus tehdä aloite 
kriisitilanteen olemassaolon toteamiseksi. 

Tarkistus 335
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
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä omasta aloitteestaan 
tai vakuutus- ja työeläkeviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on antaa vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle, neuvostolle, Euroopan 
parlamentille tai komissiolle oikeus pyytää kriisitilanteen toteamista koskevan päätöksen 
tarkistamista.

Tarkistus 336
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
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä säännöllisin 
väliajoin ja joka tapauksessa Euroopan 
parlamentin tai vakuutus- ja 
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työeläkeviranomaisen pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 337
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK:n tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen se tarkistaa päätöstä 
säännöllisin väliajoin ja joka tapauksessa 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä sekä ilmoittaa 
kriisitilanteen päättymisestä 
asianmukaisena ajankohtana.

Or. en

Perustelu

Kriisitilanteita on syytä seurata tiiviisti 10 artiklan mukaisesti. Lisäksi EJRK:lla olisi oltava 
toimivalta ilmoittaa kriisitilanteen päättymisestä.  

Tarkistus 338
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
10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
on kertomuksessaan ilmoitettava 
kansallisille viranomaisille ja 
finanssilaitoksille 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti osoitetuista yksittäisistä 
päätöksistä.
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Or. en

Tarkistus 339
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kriisitilanteen edellyttäessä välittömien 
toimien toteuttamista ennen EJRK:n 
päätöstä vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
päätöksiä, jotka ovat yleisesti ja 
välittömästi sovellettavissa 
finanssilaitoksiin. Tällaisista 
kriisitoimista on ilmoitettava viipymättä 
EJRK:lle. Jos EJRK ei vahvista 
kriisitilanteen olemassaoloa 15 päivän 
kuluessa ilmoituksesta, toimien 
voimassaolo päättyy.

Or. en

Perustelu

On tilanteita, joissa toimia on toteutettava erittäin lyhyellä aikavälillä ja joissa olisi vaikea 
odottaa EJRK:n täysimääräisen päätöksentekomenettelyn saattamista päätökseen. Tästä 
syystä olisi hyödyllistä antaa Euroopan valvontaviranomaisille toimivalta tehdä kiireellisiä 
päätöksiä, edellyttäen, että niistä ilmoitetaan viipymättä EJRK:lle ja että ne eivät ole 
voimassa kahta viikkoa pidempään tai sen jälkeen, kun EJRK on vahvistanut kriisitilanteen 
olemassaolon. 

Tarkistus 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
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on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa 
tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisissa tapauksissa, joihin 
viitataan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä, vakuutus-
ja työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia. 

Or. en

Tarkistus 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
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rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia. Ensimmäinen virke ei päde 
siinä tapauksessa, että 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
lopullinen päätösvalta on osoitettu 
ryhmävalvojalle.  

Or. de

Perustelu

Solvenssi II –direktiivissä vahvistetaan ryhmävalvojan asemaa. Hänelle osoitettiin muun 
muassa lopullinen päätösvalta koko ryhmää koskevan sisäisen mallin hyväksymisessä, jos 
kollegiossa ei päästä yhteisymmärrykseen. Ryhmävalvoja on vastuussa koko ryhmän 
valvonnasta. Tätä selvää vastuun osoittamista ei pidä tehdä tyhjäksi mekanismilla, jonka 
mukaan tyytymättömät kansalliset viranomaiset voisivat vaatia Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen mukaantuloa, jotta se sittenkin antaisi toisenlaisen päätöksen.  

Tarkistus 342
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, eikä viime käden 
vastuuta määrätä lainsäädännössä 
ryhmän valvojalle, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi omasta 
aloitteestaan tai yhden tai useamman 
asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä johtaa 
viranomaisten auttamistoimia pyrittäessä 
pääsemään sopimukseen 2 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Or. en

Perustelu

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä, kuten Solvenssi II:ssa, viime käden vastuu on määrätty 
ryhmän valvojalle, on tärkeää selventää, että kyseinen lainsäädäntö on ensisijainen Euroopan 
valvontaviranomaisen toimivaltaan nähden. Jos asiaa ei selvennetä, saattaisi syntyä 
epäselvyyttä alakohtaisen lainsäädännön ensisijaisuuden ja Euroopan valvontaviranomaisen, 
jonka toimivalta perustuu viime kädessä alakohtaiseen lainsäädäntöön, toimivallan välillä.

Tarkistus 343
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisissa tapauksissa, joihin 
viitataan 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä, vakuutus-
ja työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en
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Tarkistus 344
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia. 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, eikä viime käden 
vastuuta määrätä lainsäädännössä 
ryhmän valvojalle, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia. 

Or. en

Perustelu

Jos Euroopan valvontaviranomaiset toteuttavat välittömiä toimia finanssilaitoksia vastaan, ne 
saattavat joutua lojaalisuusristiriitaan yhtäältä kansalliseen päivittäisiä valvontatoimia 
toteuttavaan valvontaviranomaiseen ja toisaalta Euroopan valvontaviranomaiseen nähden. 
Joissakin yrityksissä saatetaan näin ollen joutua yrittämään 
ristiriitaisten/epäjohdonmukaisten päätösten täytäntöönpanoa. Oikeudellisen epävarmuuden 
välttämiseksi kansallisten valvontaviranomaisten olisi tarkasteltava kaikkia yrityksille 
osoitettavia päätöksiä.
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Tarkistus 345
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
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen johtaa 
viranomaisten auttamistoimia omasta 
aloitteestaan tai yhden tai useamman 
asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
pyrittäessä pääsemään sopimukseen 2–
4 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
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useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, eikä viime käden 
vastuuta määrätä lainsäädännössä 
ryhmän valvojalle, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 
kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. it

Perustelu

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

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

Tarkistus 347
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
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
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menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi johtaa 
viranomaisten auttamistoimia omasta 
aloitteestaan tai yhden tai useamman 
asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä 
pyrittäessä pääsemään sopimukseen 2–
4 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhteistyöhön 
velvoitetuista kansallisista 
valvontaviranomaisista vähintään yhden 
kolmasosan pyynnöstä auttaa viranomaisia 
pääsemään sopimukseen 2 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen, 
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rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia. 

Or. de

Perustelu

Vuonna 2009 annetussa solvenssi II –direktiivissä säädetään nimenomaan, että 
perinpohjaisesti asiaan perehtyneen ryhmävalvojan asemaa on vahvistettava. Ryhmävalvoja 
on vastuussa koko ryhmän valvonnasta. Tätä selvää vastuun osoittamista ei pidä tehdä 
tyhjäksi mekanismilla, jonka mukaan tyytymättömät kansalliset viranomaiset voisivat vaatia 
Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen mukaantuloa, jotta se sittenkin antaisi 
toisenlaisen päätöksen.  

Tarkistus 349
Gianni Pittella

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
on eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Jos kansallinen valvontaviranomainen on 
eri mieltä toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen toimeen liittyvästä 
menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien 
puutteesta sellaisilla aloilla, joilla 
useamman kuin yhden jäsenvaltion 
kansallisten valvontaviranomaisten on 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, eikä viime käden 
vastuuta määrätä lainsäädännössä 
ryhmän valvojalle, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 
kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. it
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Tarkistus 350
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
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian 
ratkaisemiseksi.

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen tekee 
29 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan sekä 
unionin oikeuden mukaisesti kiistan 
ratkaisemiseksi päätöksen, jossa kyseisiä 
viranomaisia vaaditaan ratkaisemaan 
asia. Päätöksellä on velvoittava vaikutus 
kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin 
nähden.

Or. en

Tarkistus 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
unionin oikeuden mukaisuuden 
takaamiseksi tehdä päätöksen, jossa 
kyseisiä viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään 
toimista asian ratkaisemiseksi. Päätöksellä 
on velvoittava vaikutus kyseisiin 
toimivaltaisiin viranomaisiin nähden.

Or. en
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Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen kiistojen ratkaisemiseksi tekemien päätöksien olisi oltava 
velvoittavia niiden kohteeseen tai kohteisiin nähden, jotta taataan tehokas valvonta ja 
oikeusvarmuus ja jotta edistetään luottamusta valvontatoimia toteuttavaan yhteisöön. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle ei voida myöntää harkintavaltaa EU:n sääntelykehyksen 
nojalla. Näin ollen vakuutus- ja työeläkeviranomaisen valta ratkaista valvontatoimiin liittyviä 
kiistoja ei voi olla yhteisön lainsäädännön "mukainen". Kiistojen ratkaisua koskevalla
toimivallalla olisi sen sijaan pyrittävä varmistamaan EU:n lainsäädännön mukaisuus. 

Tarkistus 352
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos kansalliset valvontaviranomaiset 
eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole 
päässeet keskinäiseen sopimukseen, 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
unionin oikeuden mukaisuuden 
takaamiseksi tehdä päätöksen, jossa 
kyseisiä viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään 
toimista asian ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 353
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen 
ei noudata vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöstä ja jättää 
näin ollen varmistamatta, että 
finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla 

Poistetaan.
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suoraan sovellettavissa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta 
vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön 
oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa. 

Or. en

Tarkistus 354
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
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, 
että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan
mukaista komission toimivaltaa.

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, 
että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen tekee
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet unionin oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en
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Tarkistus 355
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
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
myötävaikuttaa direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettujen valvontakollegioiden 
tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen 
toimintaan ja edistää yhteisön 
lainsäädännön johdonmukaista 
soveltamista kollegioissa.

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
myötävaikuttaa direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettujen valvontakollegioiden 
tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen 
toimintaan sekä valvoo sitä ja edistää 
unionin oikeuden johdonmukaista 
soveltamista kollegioissa.

Or. en

Tarkistus 356
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen määrittää 
kansallisilta valvontaviranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja kerää ne
yhteistyössä valvontakollegioissa toimivien 
valvojien kanssa helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä.

3. Tarvittaessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen määrittää 
kansallisilta valvontaviranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja auttaa 
valvontakollegioissa toimivia valvojia 
keräämään niitä helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen ottaa 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kolmansien maiden valvojien väliset 
järjestelyt ja kansainvälisten 
valvontakollegioiden keskeiset 
kriisinhallintaryhmät, joilla on täysi 
oikeus tutustua asiakirjoihin. Vakuutus-
ja työeläkeviranomainen on 
kriisinhallintaryhmien jäsen.

Or. en
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Tarkistus 357
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Se perustaa keskusjärjestelmän ja 
hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat 
valvontakollegioissa kansallisten 
valvontaviranomaisten saatavilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 358
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
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
voi antaa 7 ja 8 artiklan nojalla teknisiä 
standardeja, ohjeita ja suosituksia 
valvontakollegioiden käyttöön ottamien 
valvontatoimien ja parhaiden käytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 359
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Oikeudellisesti sitovan 
sovittelutehtävän myötä uusien 
valvontaviranomaisten olisi voitava 
ratkaista kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten väliset kiistat 11 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi voitava ratkaista kahden valvontaelimen (meneillään 
oleva) kiista 11 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti. 

Tarkistus 360
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
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Oikeudellisesti sitovan 
sovittelutehtävän myötä uusien 
valvontaviranomaisten olisi voitava 
ratkaista kansallisten 
valvontaviranomaisten väliset kiistat 
11 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti. Jos rajojen yli toimivien 
laitosten valvojat eivät pääse 
yhteisymmärrykseen, vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle on annettava 
toimivalta toteuttaa valvontatoimia, jotka 
ovat välittömästi sovellettavissa kyseiseen 
laitokseen.

Or. en
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Tarkistus 361
Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, 
joiden toiminnalla on unionin tason

ulottuvuus
Kansalliset viranomaiset valvovat 
sellaisten finanssilaitosten vakautta, 
joiden toiminnalla on unionin tason
ulottuvuus.
Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää yhdessä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean ja 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tietolomakkeen suuria finanssilaitoksia 
varten, jotta taataan niiden 
järjestelmäriskin järkevä hallinta.
Yhteisön tallettajien suojelemiseksi 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
helpottaa koordinointitoimia koko 
unionissa käytössä olevien talletusten 
vakuusjärjestelmien välillä.

Or. en

Tarkistus 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen 

kehittäminen
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Vakuutus- ja työeläkeviranomaista 
kehitetään sekä yhteisössä että 
kansainvälisesti tunnustettujen parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti. Eräs 
lähestymistapa voisi olla vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen suoran valvonnan 
uuden tason luominen. Kansainvälisten 
vääristymien välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan 
käyttöönottoa olisi syytä arvioida ja 
harkita tarkoin, jotta usein 
maailmanlaajuisten ja unionissa 
toimivien suurten finanssilaitosten 
valvonnan arvoa voitaisiin lisätä. Tämä 
koskee erityisesti sellaisia suuria 
finanssilaitoksia, jotka harjoittavat 
tukkupankkitoimintaa tai muuta sellaista 
toimintaa, josta voisi aiheutua 
järjestelmäriskejä sisämarkkinoille, sekä 
kansainvälisellä tasolla määriteltyjä ja 
yksilöityjä systeemisesti merkittäviä 
finanssilaitoksia. Asiaa käsitellään 
tarkemmin tämän asetuksen ensimmäisen 
tarkistuksen yhteydessä, kuten 
66 artiklassa säädetään, minkä on 
tapahduttava viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 363
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
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, 
joiden toiminnalla on unionin tason

ulottuvuus
1. Kansalliset viranomaiset valvovat 
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sellaisten finanssilaitosten vakautta, 
joiden toiminnalla on unionin tason
ulottuvuus, siten, että kansalliset 
viranomaiset toimivat vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen edustajina ja 
noudattavat sen antamia ohjeita, jotta 
taataan, että samoja valvontasääntöjä 
sovelletaan kaikkialla unionissa. 
2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
toimittaa valvontasääntöluonnoksen 
komissiolle sekä samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Komissio hyväksyy 
valvontasääntöluonnoksen 7 tai 
8 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti. 
3. Hallintoneuvoston 29 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti tekemässä päätöksessä 
määritellään suuret vakuutuslaitokset, 
joiden toiminnalla on unionin tason
ulottuvuus. Tällaisten finanssilaitosten 
määrittelyä koskevissa vaatimuksissa 
otetaan huomioon finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmän, 
Kansainvälisen valuuttarahaston ja 
Kansainvälisen järjestelypankin asettamat 
vaatimukset.
4. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää yhdessä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa 
tietolomakkeen suuria vakuutuslaitoksia 
varten, jotta taataan niiden 
järjestelmäriskin järkevä hallinta. 
5. Jotta varmistetaan sellaisten 
vakuutuslaitosten yhteinen vastuu, joilla 
on unioniin liittyvä ulottuvuus, suojellaan 
unionin vakuutuksenottajien ja 
edunsaajien etuja ja alennetaan
veronmaksajille systeemisen 
rahoituskriisin johdosta aiheutuvia 
kustannuksia, luodaan yhteisön 
vakuutustakuujärjestelmä (jäljempänä 
"järjestelmä"). Järjestelmän myötä 
unionin finanssilaitoksia autetaan 
ratkaisemaan ongelmia, kun ne uhkaavat 
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todennäköisesti unionin yhtenäisten 
rahoitusmarkkinoiden rahoitusvakautta. 
Järjestelmää rahoitetaan kyseisten 
laitoksien panoksella. Nämä panokset 
korvaavat vastaavat maksut, jotka on 
suoritettu kansallisiin 
vakuutustakuujärjestelmiin. 
6. Jos vakuutuslaitoksien kertyneitä 
maksusuorituksia ei ole riittävästi kriisin 
ratkaisemiseksi, järjestelmän resursseja 
voidaan lisätä myöntämällä lainoja 
järjestelmän avulla. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa helpottaa 
järjestelmän lainanantoa myöntämällä 
takuita ja otettua riskiä asianmukaisesti 
vastaavaa maksua vastaan. Jäsenvaltiot 
jakavat nämä takuut 7 kohdassa 
vahvistettujen vaatimuksien mukaisesti.
7. Jos äärimmäisissä poikkeusoloissa ja 
järjestelmäkriisin yhteydessä yksi tai 
useampi laitos lakkauttaa toimintansa 
eikä käytössä ole riittävästi resursseja, 
kyseiset jäsenvaltiot toteuttavat tilanteen 
johdosta toimia asianmukaisesti 
tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
8. Järjestelmän jäsenyys korvaa siihen 
osallistuvien unionin finanssilaitoksien 
jäsenyyden olemassa olevissa 
kansallisissa 
vakuutustakuujärjestelmissä. 
Järjestelmää hallinnoi Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) viideksi vuodeksi nimittämä 
johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan 
kansallisten viranomaisten henkilöstöstä. 
Järjestelmän myötä perustetaan myös 
neuvoa-antava elin, johon kuuluvat 
järjestelmään osallistuvat 
vakuutuslaitokset.

Or. en
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Tarkistus 364
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
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, 
joiden toiminnalla on unionin tason

ulottuvuus
1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
toimii johtavana toimivaltaisena 
viranomaisena valvottaessa 
finanssilaitoksia, joiden toiminnalla on 
unionin tason ulottuvuus ja jotka toimivat 
unionissa. Ne toteuttavat toimia 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välityksellä, jotka toimivat valtuutuksen 
saaneina viranomaisina. 
2. Komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 7 artiklan a–d kohdan nojalla, 
jotta määritellään sellaisten 
finanssilaitosten ominaispiirteet, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. 
Säädökset saavat päätöksen muodon ja 
niihin sisällytetään luettelo laitoksista; 
niiden katsotaan olevan finanssilaitoksia, 
joilla on unioniin liittyvä ulottuvuus ja 
jotka toimivat unionissa. 
3. Tällaisten finanssilaitoksien 
määrittelyyn liittyvissä vaatimuksissa 
otetaan vähintään huomioon seuraavat 
seikat: markkinaosuus jäsenvaltioissa, 
joissa finanssilaitos toimii, 
kokonaisvarallisuus, markkinaosuus 
unionin kokonaisvarallisuudesta ja 
EU:hun tai muualle kuin EU:hun 
sijoittunut lopullinen omistajuus.
Jos tällainen finanssilaitos toimii usealla 
eri alalla, Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea) 
päättää, mikä osa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisesta toimii johtavana 
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toimivaltaisena viranomaisena.

Or. en

Tarkistus 365
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
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Rajatylittävien finanssilaitosten valvonta

1. Jotta varmistetaan sellaisten 
finanssilaitosten yhteinen vastuu, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
suojellaan eurooppalaisten 
vakuutuksenottajien etuja ja alennetaan 
veronmaksajille systeemisen 
rahoituskriisin johdosta aiheutuvia 
kustannuksia, luodaan yhteisön 
taloudellinen suojarahasto (European 
Financial Protection Fund, jäljempänä 
"rahasto"). Rahastolla autetaan unionin 
finanssilaitoksia ratkaisemaan ongelmia, 
kun ne saattavat uhata unionin 
yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden 
rahoitusvakautta. Rahastoa rahoitetaan 
kyseisten laitoksien panoksella. Nämä 
panokset voivat korvata vastaavat maksut, 
jotka on suoritettu vastaaviin kansallisiin 
rahastoihin.
2. Jos markkinatoimijoiden kertyneitä 
maksusuorituksia ei ole riittävästi kriisin 
ratkaisemiseksi, rahaston resursseja 
voidaan lisätä myöntämällä lainoja. 
Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa 
helpottaa rahaston lainanantoa 
myöntämällä takuita ja otettua riskiä 
asianmukaisesti vastaavaa maksua 
vastaan. Jäsenvaltiot jakavat nämä takuut 
3 kohdassa vahvistettujen vaatimuksien 
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mukaisesti.
3. Jos äärimmäisissä poikkeusoloissa ja 
järjestelmäkriisin yhteydessä yksi tai 
useampi laitos lakkauttaa toimintansa 
eikä käytössä ole riittävästi resursseja, 
kyseiset jäsenvaltiot toteuttavat tilanteen 
johdosta toimia ottaen huomioon 
seuraavat edellytykset: kriisin vaikutus 
kyseiseen jäsenvaltioon ja talletuksiin, 
varallisuus sekä näiden tulojen 
jakaminen asianomaisille laitoksille.
4. Rahaston jäsenyys korvaa siihen 
osallistuvien unionin finanssilaitoksien 
jäsenyyden olemassa olevissa 
kansallisissa järjestelmissä. Rahastoa 
hallinnoi Euroopan 
valvontaviranomaisen (arvopaperit ja 
markkinat) viideksi vuodeksi nimittämä 
johtokunta. Johtokunnan jäsenet valitaan 
kansallisten viranomaisten henkilöstöstä. 
Rahaston myötä perustetaan myös 
neuvoa-antava elin, johon kuuluvat 
rahastoon osallistuvat finanssilaitokset.

Or. en

Tarkistus 366
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat 
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
kansallisille valvontaviranomaisille. 

1. Jäsenvaltiot sallivat sen, että kansalliset 
toimivaltaiset viranomaiset delegoivat 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
kansallisille valvontaviranomaisille 
kahdenvälisellä sopimuksella tässä 
artiklassa vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa
erityisjärjestelyjä, joita on noudatettava
ennen kuin jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä tällaisia 
sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa 
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delegoinnin laajuuden siihen, mikä on 
tarpeen rajatylittävien finanssilaitosten ja 
-ryhmittymien tehokkaan valvonnan 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 367
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansalliset valvontaviranomaiset voivat
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
kansallisille valvontaviranomaisille. 

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat
sopimuksesta delegoida tehtäviä ja 
velvollisuuksia muille kansallisille 
valvontaviranomaisille. 

Or. en

Tarkistus 368
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä yksilöimällä 
tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan 
delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä 
edistämällä parhaita toimintatapoja. 

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä yksilöimällä 
tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan 
delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä 
edistämällä parhaita toimintatapoja ja 
valmistelemalla tarkoituksenmukaisia 
monenvälisiä kehyksiä. 

Or. en



AM\811328FI.doc 69/76 PE439.921v02-00

FI

Tarkistus 369
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä yksilöimällä 
tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan 
delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä 
edistämällä parhaita toimintatapoja. 

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kannustaa ja helpottaa tehtävien ja 
velvollisuuksien delegoimista kansallisten 
valvontaviranomaisten välillä yksilöimällä 
tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan 
delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä 
edistämällä parhaita toimintatapoja. 

Or. en

Tarkistus 370
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tehtävien delegointi johtaa siihen, 
että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa
lainsäädännössä säädetty toimivalta
jaetaan uudelleen . Valtuutettuun
viranomaiseen sovellettavassa 
lainsäädännössä määrätään delegoituihin 
velvollisuuksiin liittyvistä menettelyistä, 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta ja 
oikeudellisesta arvioinnista.

Or. en

Perustelu

Tehtävien ja velvollisuuksien delegointi voi olla hyödyllinen väline, jolla edistetään 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion välistä yhteistyötä, siten, että tunnustetaan 
valvontaelimien erityisasiantuntemus. Delegoinnilla voidaan vähentää valvontatoimiin 
liittyviä päällekkäisyyksiä sekä keventää valvontaprosessia ja finanssilaitoksille aiheutuvaa 
rasitusta. Delegoinnilla voidaan myös lisätä luottamusta valvontatoimia toteuttavien tahojen 
parissa ja kehittää yhteistä valvontakulttuuria. Direktiivin 2006/48/EY (131 artikla) 
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määräyksiä olisi lujitettava laatimalla selkeä oikeusperusta velvollisuuksien delegoimiselle. 
Kansallinen viranomainen eli delegaatti, jolle velvollisuus on delegoitu, tekee päätöksiä 
omissa nimissään. Delegoiva viranomainen ja toinen toimivaltainen viranomainen 
tunnustavat delegaatin tekemien päätöksien ratkaisevuuden delegoinnin soveltamisalalla. 
Velvollisuuksien delegoimista koskevien periaatteiden täsmentämiseksi saattaa olla tarpeen 
hyväksyä lisää EU:n lainsäädäntöä.

Tarkistus 371
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa kansallisten 
valvontaviranomaisten tekemät 
delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille. 

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
julkistaa kansallisten 
valvontaviranomaisten tekemät 
delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille. Sopimuksissa viitataan 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
vastaavaan vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kahdenvälisiä delegointisopimuksia, 
jotka koskevat 12 artiklan a kohdan 
nojalla suuriksi rajatylittäviksi
finanssilaitoksiksi määriteltyjä laitoksia, 
ei tehdä.

Or. en
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Tarkistus 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kannustaa parhaiden käytäntöjen 
kehittämistä sekä kansallisten 
viranomaisten ja asianomaisten 
sidosryhmien, kuten kuluttajien ja alan 
työntekijöitä edustavien 
ammattiyhdistyksien, välistä tehokasta ja 
rakentavaa vuoropuhelua yhteisen 
valvontakulttuurin osatekijöinä;

Or. en

Perustelu

Kansalliset valvontaviranomaiset voivat hyötyä suuresti siitä, että asianomaiset sidosryhmät, 
kuten työntekijät ja kuluttajat, osallistuvat niiden toimintaan. Eri alojen työntekijöiltä 
saatetaan saada tärkeää tietoa yrityksien liiketoimintaan liittyvistä käytännöistä –
palkkarakenteesta, kannustinjärjestelmistä, työntekijöiden ammattitaidosta ja 
työskentelyoloista – ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

b b) varmistaa, että viranomaiset ottavat 
huomioon työntekijöiltä saadut tiedot  
palkkarakenteeseen, 
kannustinjärjestelmiin, työntekijöiden 
ammattitaitoon ja työskentelyoloihin
liittyvistä yritysten 
liiketoimintakäytännöistä;

Or. en



PE439.921v02-00 72/76 AM\811328FI.doc

FI

Perustelu

Kansalliset valvontaviranomaiset voivat hyötyä suuresti siitä, että asianomaiset sidosryhmät, 
kuten työntekijät ja kuluttajat, osallistuvat niiden toimintaan. Eri alojen työntekijöiltä 
saatetaan saada tärkeää tietoa yrityksien liiketoimintaan liittyvistä käytännöistä –
palkkarakenteesta, kannustinjärjestelmistä, työntekijöiden ammattitaidosta ja 
työskentelyoloista – ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit
mukaan luettuina;

(c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointi- ja 
kirjanpitostandardit mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Kansalliset valvontaviranomaiset voivat hyötyä suuresti siitä, että asianomaiset sidosryhmät, 
kuten työntekijät ja kuluttajat, osallistuvat niiden toimintaan. Eri alojen työntekijöiltä 
saatetaan saada tärkeää tietoa yrityksien liiketoimintaan liittyvistä käytännöistä –
palkkarakenteesta, kannustinjärjestelmistä, työntekijöiden ammattitaidosta ja 
työskentelyoloista – ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 376
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit
mukaan luettuina;

(c) osallistuu asianmukaisten unionin ja 
kansainvälisten elimien neuvontaan, jotta 
edistetään korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämistä, raportointi- ja 
kirjanpitostandardit mukaan luettuina;
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Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisen olisi annettava neuvoja yhteisön ja kansainvälisille 
standardeja vahvistaville elimille tapauksissa, joissa kansainvälisiä standardeja on 
koordinoitava, mutta sen ei pitäisi osallistua välittömästi uusien standardien kehittämiseen, 
koska tehtävä on jo annettu yhteisön tai kansainväliselle elimelle.

Tarkistus 377
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tarkastelee komission hyväksymien 
teknisten standardien sekä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen antamien ohjeiden ja 
suositusten soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia;

(d) tarkastelee komission hyväksymien tai 
tukemien standardien sekä vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen antamien ohjeiden ja 
suositusten soveltamista ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia;

Or. en

Tarkistus 378
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
suorittaa säännöllisesti kansallisten 
valvontaviranomaisten joidenkin tai 
kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta 
valvontatuloksista saataisiin entistä 
yhtenäisempiä. Tätä varten vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen kehittää menetelmiä, 
joiden avulla arvioinnin kohteena olevia 
viranomaisia voidaan arvioida ja verrata 
toisiinsa puolueettomalla tavalla.

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
organisoi ja suorittaa säännöllisesti 
kansallisten valvontaviranomaisten 
joidenkin tai kaikkien toimien 
vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista 
saataisiin entistä yhtenäisempiä. Tätä 
varten vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää menetelmiä, joiden avulla 
arvioinnin kohteena olevia viranomaisia 
voidaan arvioida ja verrata toisiinsa 
puolueettomalla tavalla.
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Or. en

Tarkistus 379
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansallisen valvontaviranomaisen 
institutionaalisten järjestelyjen, resurssien 
ja henkilöstön asiantuntemuksen
riittävyys ottaen erityisesti huomioon 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
lainsäädännön tehokas soveltaminen ja 
kyky vastata markkinakehitykseen;

(a) kansallisen valvontaviranomaisen 
resurssien ja hallinnollisten järjestelyjen
riittävyys ottaen erityisesti huomioon 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
standardien ja lainsäädännön tehokas 
soveltaminen ja kyky vastata 
markkinakehitykseen;

Or. en

Tarkistus 380
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhteisön oikeuden soveltamisessa ja 
valvontakäytännössä saavutettu 
lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 
8 artiklan nojalla annetut tekniset 
standardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, 
missä määrin kyseisellä 
valvontakäytännöllä saavutetaan yhteisön
oikeudessa asetetut tavoitteet;

(b) unionin oikeuden soveltamisessa ja 
valvontakäytännössä saavutettu 
lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 
8 artiklan nojalla annetut sääntelyyn ja 
valvontaan liittyvät tekniset standardit, 
ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin 
kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan 
unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;

Or. en
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Tarkistus 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille kansallisille 
valvontaviranomaisille suosituksia.

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille kansallisille 
valvontaviranomaisille ohjeita ja 
suosituksia 8 artiklan nojalla tai tehdä 
toimivaltaisille viranomaisille osoitetun 
päätöksen taikka hyväksyä luonnoksia 
teknisiksi standardeiksi 7–7d artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 382
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille kansallisille 
valvontaviranomaisille suosituksia.

3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
antaa vertaisarvioinnin perusteella 
kyseisille kansallisille 
valvontaviranomaisille suosituksia tai 
toteuttaa muita tarkoituksenmukaisia 
toimia.

Or. en
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Tarkistus 383
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
asettaa vertaisarviointien tulokset ja 
niiden perusteella määritettävät parhaat 
käytännöt julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Avoimuuden edistämiseksi vertaisarviointien tulokset ja niiden perusteella määritettävät 
parhaat käytännöt olisi asetettava julkisesti saataville.


