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Tarkistus 412
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
pankkiviranomaisella on tämän artiklan 2, 
3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet. 

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut tai on soveltanut oikeudellisesti 
sitovia säädöksiä ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä tavalla, joka 
vaikuttaa rikkovan unionin 
lainsäädäntöä, ja on erityisesti jättänyt 
varmistamatta, että finanssilaitos täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, pankkiviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en

Tarkistus 413
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten sääntöjen yhdenmukainen
soveltaminen

Euroopan unionin lainsäädännön 
rikkominen

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
pankkiviranomaisella on tämän artiklan 2, 
3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet. 

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
tavalla, joka vaikuttaa rikkovan unionin 
lainsäädäntöä, ja on erityisesti jättänyt 
varmistamatta, että finanssilaitos täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, pankkiviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

Or. en
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Tarkistus 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
pankkiviranomaisella on tämän artiklan 2, 
3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet. 

1. Jos toimivaltainen viranomainen 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, 
pankkiviranomaisella on tämän artiklan 2, 
3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

Or. en

Perustelu

Teknisten standardien johdonmukaisen soveltamisen takaamiseksi valvontaviranomaiselle on 
annettava toimivalta tutkia, onko niitä sovellettu epäasianmukaisella tai riittämättömällä 
tavalla.

Tarkistus 415
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Pankkiviranomainen voi tutkia väitettyä 
Euroopan unionin oikeuden rikkomista 
tai soveltamatta jättämistä yhden tai 
useamman toimivaltaisen viranomaisen,
komission, Euroopan parlamentin, 
neuvoston tai pankkialan osallisryhmän 
jäsenen pyynnöstä taikka omasta 
aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle toimivaltaiselle 
valvontaviranomaiselle.

Or. en
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Tarkistus 416
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä Euroopan unionin
oikeuden soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen, komission, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai
pankkialan osallisryhmän jäsenen 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Markkinatoimijat pystyvät helposti tarkistamaan, miten EU:n säädökset on pantu täytäntöön 
jäsenvaltioissa, joten pankkialan osallisryhmällä pitäisi olla oikeus esittää säädösten 
soveltamista koskeva pyyntö. Toimielinten välisen tasapainon säilyttämiseksi tutkinta tulisi 
pystyä aloittamaan myös Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä.

Tarkistus 417
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 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä unionin oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen, komission, 
Euroopan parlamentin, neuvoston tai
pankkialan osallisryhmän jäsenen 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.
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Or. en

Perustelu

Alkuperäisen tekstin virheen korjaus.

Tarkistus 418
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen tai komission 
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Pankkiviranomainen voi tutkia 
virheelliseksi väitettyä unionin oikeuden 
soveltamista yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen, komission, 
Euroopan parlamentin tai neuvoston
pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan 
ilmoitettuaan asiasta kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 419
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi pankkiviranomaisen ilmoitettua asiasta 
tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, 
jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön
oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita Euroopan 
unionin oikeuden noudattaminen 
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edellyttää. Komission virallinen lausunto 
on otettava huomioon 
pankkiviranomaisen suosituksessa.

Or. en

Tarkistus 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi pankkiviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä 
päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut Euroopan unionin oikeutta 
kymmenen työpäivän kuluessa 
pankkiviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, pankkiviranomainen 
tekee päätöksen, jossa vahvistetaan 
yhteisön oikeuden oikeellinen 
soveltaminen pankkiviranomaisen 
tarkastelemassa tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle 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 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
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noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi pankkiviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä 
päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

noudattanut yhteisön oikeutta kymmenen 
työpäivän kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, 
pankkiviranomainen tekee päätöksen, 
jossa vahvistetaan yhteisön oikeuden 
oikeellinen soveltaminen 
pankkiviranomaisen tarkastelemassa 
tapauksessa.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle 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 422
Marta Andreasen

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio
voi pankkiviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä 
päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, 
pankkiviranomainen voi tehdä päätöksen, 
jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan 
toteuttamaan toimet, joita yhteisön 
oikeuden noudattaminen edellyttää.

Or. en
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Perustelu

Valvontaviranomaisen tulisi omalla vastuualueellaan olla suoraan yhteydessä kansalliseen 
toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 423
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.

Pankkiviranomainen tekee päätöksen 
viimeistään kuukauden kuluttua 
suosituksen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle 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 424
Vicky Ford

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.

Komissio antaa virallisen lausunnon
viimeistään kuukauden kuluttua 
suosituksen antamisesta. Komissio voi 
pidentää tätä määräaikaa yhdellä 
kuukaudella. 

Or. en
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Tarkistus 425
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.

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

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle 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 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ja toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki 
tarvittavat tiedot. 

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat
pankkiviranomaiselle kaikki tarvittavat 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle 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 
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viranomaiset voivat selvittää rikkomistapauksen noudattamalla EPV:n suositusta kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 427
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ja toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki 
tarvittavat tiedot. 

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat
pankkiviranomaiselle kaikki tarvittavat 
tiedot moraalisiin vaaroihin liittyvien 
ongelmien estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
pankkiviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja 
pankkiviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa
pankkiviranomaisen päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi ja oikeusvarmuuden takaamiseksi EU:n 
yhtenäisen valvontasäännöstön täytäntöönpanoa varten valvontaviranomaiselle on annettava 
toimivalta oikaista Euroopan unionin oikeuden vastaiset mahdolliset rikkomukset.
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Tarkistus 429
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 toimivaltainen viranomainen 
ei noudata kyseistä päätöstä, 
pankkiviranomainen 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.

Poistetaan.

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava 
komission 4 kohdan nojalla tekemän 
päätöksen mukainen. 

Or. en

Perustelu

En pidä sopivana sitä, että valvontaviranomaiset tekevät suoraan yksittäisiä finanssilaitoksia 
koskevia sitovia päätöksiä. Koska kansallinen toimivaltainen viranomainen vastaa 
finanssilaitosten päivittäisestä valvonnasta, on oikeudellisesti parempi vaihtoehto, että 
valvontaviranomainen velvoittaa kansallisen viranomaisen muuttamaan markkinakäytäntöjä 
Euroopan unionin oikeuden soveltamista koskevan riidan ratkaisun perusteella.
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Tarkistus 430
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 toimivaltainen viranomainen 
ei noudata kyseistä päätöstä, 
pankkiviranomainen 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.

Poistetaan.

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava 
komission 4 kohdan nojalla tekemän 
päätöksen mukainen. 

Or. en
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Tarkistus 431
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa, jos 
noudattamatta jättäminen vaikuttaa 
merkittävästi muiden jäsenvaltioiden kuin 
kyseisen toimivaltaisen viranomaisen 
jäsenvaltion rahoitusjärjestelmään ja jos 
on tarpeen tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
markkinoilla tai palauttamiseksi 
markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän 
moitteettoman toiminnan ja eheyden 
varmistamiseksi saada viipymättä muutos 
siihen, että kyseinen toimivaltainen 
viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, 
pankkiviranomainen 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.

Or. en
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Tarkistus 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 
tekee 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 258 artiklan
mukaista komission toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Oikeudella tehdä yksittäisiä päätöksiä, joita sovelletaan suoraan finanssilaitoksiin, jos 
Euroopan unionin oikeutta rikotaan, yhdistettynä valvontaviranomaisen omiin 
mahdollisuuksiin tutkia väitettyä Euroopan unionin oikeuden rikkomista tai noudattamatta 
jättämistä, varmistetaan EU:n säädösten ja teknisten standardien oikea soveltaminen kaikilla 
EU:n lainkäyttöalueilla, mikä edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.
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Tarkistus 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 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 toimivaltainen viranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, 
pankkiviranomainen tekee 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti finanssilaitokselle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

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.)
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Tarkistus 434
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen 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 
kyseistä päätöstä ei noudateta, 
pankkiviranomainen 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 Euroopan 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 435
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen 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 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen 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 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Varaus "kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset 
ovat suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin" on säilytettävä tekstissä oikeudellisten syiden 
vuoksi.
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Tarkistus 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava 
komission 4 kohdan nojalla tekemän 
päätöksen mukainen. 

Pankkiviranomaisen 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 437
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio vastaa pankkiviranomaisen 
puolesta kaikista edellä tarkoitetun 
prosessin aiheuttamista oikeudellisista 
kustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Komission teksti Tarkistus

6 kohdan nojalla tehtyjä päätöksiä 
sovelletaan tarvittaessa kaikkiin 
asianomaisiin finanssilaitoksiin, jotka 
eivät noudata tuomiovaltaa.

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".

Tarkistus 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

6 kohdan nojalla tehtyjä päätöksiä 
sovelletaan tarvittaessa kaikkiin 
asianomaisiin finanssilaitoksiin, jotka 
eivät noudata tuomiovaltaa.

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 
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tarkoituksena on toteuttaa toimia vakuutus- ja työeläkeviranomaisen päätöksien johdosta, ei 
ainoastaan olla päätöksien "mukainen".

Tarkistus 440
Peter Skinner

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

Komission teksti Tarkistus

6 kohdan nojalla tehtyjä päätöksiä 
sovelletaan kaikkiin asianomaisiin 
finanssilaitoksiin, jotka eivät noudata 
tuomiovaltaa.

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 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
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, toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava kyseisiä 
päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi, sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutus-
ja työeläkeviranomainen tekee finanssilaitosta koskevan yksittäisen päätöksen, kyseistä 
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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".

Tarkistus 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
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, toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava kyseisiä 
päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Tasapuolisten toimintaedellytyksien varmistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa 
pankkiviranomainen 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 pankkiviranomaisen päätöksien johdosta, ei ainoastaan olla päätöksien 
"mukainen".

Tarkistus 443
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Pankkiviranomainen ilmoittaa 
vuosikertomuksessaan, mitkä kansalliset 
viranomaiset ja finanssilaitokset eivät ole 
noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja 
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päätöksiä.

Or. en

Tarkistus 444
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Pankkiviranomainen voi ilmoittaa 
vuosikertomuksessaan, mitkä kansalliset 
viranomaiset ja finanssilaitokset eivät ole 
noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja 
päätöksiä.

Or. en

Perustelu

Pankkiviranomainen voi tietyissä tapauksissa pitää tarpeettomana tietojen ilmoittamista siitä, 
mitkä viranomaiset ja toimielimet eivät ole noudattaneet sen päätöksiä. Pankkiviranomaisen 
on tehtävä tätä koskeva päätös täysin oman harkintansa mukaan.

Tarkistus 445
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimet kriisitilanteissa Poistetaan.
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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä 
tehdä pankkiviranomaiselle osoitetun 
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päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.
2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.
3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, pankkiviranomainen 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.
4. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten 
viranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.
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Or. en

Tarkistus 446
Olle Schmidt

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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä 
tehdä pankkiviranomaiselle 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 Euroopan unionissa, 
pankkiviranomainen pyrkii aktiivisesti 
helpottamaan ja tarvittaessa sovittaa 
yhteen kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.

Or. en

Perustelu

En usko, että Euroopan komission on tarpeen julistaa kriisitilannetta. Kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioille aiheutuvat vaikutukset, neuvoston pitäisi päättää kriisitilanteesta ottaen 
huomioon EJRK, jonka tulisi vastata järjestelmäriskeistä.

Tarkistus 447
Carl Haglund

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 

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

voi EJRK:ta ja tarvittaessa 
pankkiviranomaista kuultuaan tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen,
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi 
pankkiviranomaisen tai EJRK:n tekemän 
pyynnön perusteella. Päätöstä käsitellään 
neuvostossa sopivin väliajoin ja neuvosto 
julistaa kriisitilanteen päättyneeksi heti, 
kun se on tarpeen.

Or. en

Tarkistus 448
Diogo Feio

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 pankkiviranomaisen,
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle 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 yhteisössä, neuvosto voi 
komissiota, EJRK:ta ja tarvittaessa 
eurooppalaisia valvontaviranomaisia 
kuultuaan tehdä pankkiviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kriisitilanteen arviointi sopii parhaiten neuvoston tehtäväksi etenkin sen vuoksi, että se 
delegoi tällöin toimivaltansa eurooppalaisille valvontaviranomaisille. Neuvoston toiminta 
viimeaikaisessa kriisissä osoittaa, että asia voidaan tarvittaessa hoitaa tehokkaasti ja 
nopeasti.
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Tarkistus 449
Vicky Ford

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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.

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

Or. en

Perustelu

Kriisitilanteen arviointi sopii parhaiten neuvoston tehtäväksi etenkin sen vuoksi, että se 
delegoi tällöin toimivaltansa eurooppalaisille valvontaviranomaisille. Neuvoston toiminta 
viimeaikaisessa kriisissä osoittaa, että asia voidaan tarvittaessa hoitaa tehokkaasti ja 
nopeasti.

Tarkistus 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle 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, EJKR voi omasta 
aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, 
neuvoston, Euroopan parlamentin taikka 
komission pyynnöstä antaa varoituksen
kriisitilanteen olemassaolosta, jotta 
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olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

pankkiviranomainen voi ilman 
lisävaatimuksia hyväksyä 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 451
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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle 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 Euroopan unionissa, EJRK voi 
omasta aloitteestaan tai 
pankkiviranomaisen, Euroopan 
parlamentin taikka jäsenvaltion pyynnöstä 
tehdä pankkiviranomaiselle osoitetun 
päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen 
olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 452
Marta Andreasen

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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle 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 yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi, jotta 
pankkiviranomainen voi toimia ilman 
lisävaatimuksia tai viivästyksiä.

Or. en

Perustelu

EJRK:n täytyy pystytä tekemään kriisitilanteessa päätös nopeasti ja viestimään se suoraan 
pankkiviranomaiselle.

Tarkistus 453
Marta Andreasen

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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä
tehdä pankkiviranomaiselle 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 yhteisössä, EJRK voi tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.
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olemassaolo tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

EJRK:n täytyy pystyä toimimaan vapaasti kriisitilanteessa.

Tarkistus 454
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 pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle 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 yhteisössä, komissio tai 
pankkiviranomaisen puheenjohtaja voi 
omasta aloitteestaan tai 
pankkiviranomaisen, neuvoston, EJRK:n, 
Euroopan parlamentin tai pankkialan 
osallisryhmän pyynnöstä tehdä päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 455
Peter Skinner

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 

Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 



AM\812976FI.doc 31/77 PE440.017v02-00

FI

rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi omasta 
aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, 
neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.

rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden yhteisössä, komissio voi EJRK:n 
suosituksen perusteella tehdä 
pankkiviranomaiselle osoitetun päätöksen, 
jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo 
tämän asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea on sopivin elin julistamaan kriisitilanteen. Koska 
kriisitilanteen olemassaolon arvioiminen edellyttää tarkkaa harkintaa, perussopimusten 
määräysten nojalla komission on oltava lopullisen päätöksen tekevä oikeushenkilö, ja sillä on 
tietty harkintavalta päättää, tehdäänkö päätös. Yhteisön oikeuden säännösten mukaan 
pankkiviranomaiselle on myös annettava valtuudet komission päätöksellä, jotta se saa 
käyttöönsä 10 artiklan muissa kohdissa tarkoitetut toimivallat.

Tarkistus 456
Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaisessa tilanteessa 
pankkiviranomainen toimii kansallisten 
toimivaltaisten valvontaviranomaisten 
toimien helpottajana ja tarvittaessa niiden 
yhteensovittajana.

Or. en

Tarkistus 457
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

Jotta pankkiviranomainen pystyy 
toteuttamaan helpottajan ja 
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yhteensovittajan tehtävänsä, kansalliset 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset 
toimittavat sille kaikki tarvittavat tiedot ja 
kutsuvat sen osallistumaan tarkkailijana 
kaikkiin tarvittaviin tapaamisiin.

Or. en

Perustelu

En usko, että Euroopan komission on tarpeen julistaa kriisitilannetta. Kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioille aiheutuvat vaikutukset, neuvoston pitäisi päättää kriisitilanteesta ottaen 
huomioon EJRK, jonka tulisi vastata järjestelmäriskeistä.

Tarkistus 458
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio voi pankkiviranomaisen, 
komission tai EJRK:n pyynnöstä 
komissiota ja EJRK:ta sekä tarvittaessa 
Euroopan valvontaviranomaisia 
kuultuaan tehdä pankkiviranomaiselle 
osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo tämän 
asetuksen soveltamiseksi. Neuvosto 
tarkistaa päätöstä asianmukaisin väliajoin 
ja joka tapauksessa vähintään kerran 
kuukaudessa sekä ilmoittaa kriisitilanteen 
päättymisestä asianmukaisena 
ajankohtana.

Or. en

Perustelu

En usko, että Euroopan komission on tarpeen julistaa kriisitilannetta. Kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioille aiheutuvat vaikutukset, neuvoston pitäisi päättää kriisitilanteesta ottaen 
huomioon EJRK, jonka tulisi vastata järjestelmäriskeistä.
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Tarkistus 459
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun neuvosto antaa varoituksen, se 
antaa sen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, EJRK:lle, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 460
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun neuvosto antaa varoituksen, se 
antaa sen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, EJRK:lle, 
neuvostolle, komissiolle ja Euroopan 
valvontaviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 461
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EJRK:n tekemä johtopäätös on 
hyväksyttävä EJRK:n puheenjohtajan, 
Euroopan parlamentin ja toimivaltaisen 
komission jäsenen jälkikäteen käymissä 
neuvotteluissa ja se tulee voimaan 
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mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

EJRK:n ja komission täytyy selostaa parlamentille, miksi ne pitävät kriisitilanteen toteamista 
tarpeellisena, jotta menettelyä valvotaan demokraattisesti.

Tarkistus 462
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Neuvoston tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan 
tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten kehityskulkujen torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko Euroopan 
unionin rahoitusjärjestelmän taikka sen 
osan vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

En usko, että Euroopan komission on tarpeen tehdä tällaista päätöstä.
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Tarkistus 463
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Neuvoston tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan 
tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten kehityskulkujen torjumiseksi, 
jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko Euroopan 
unionin rahoitusjärjestelmän taikka sen 
osan vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 464
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n annettua 1 kohdan mukaisen 
varoituksen tai komission tai neuvoston 
omasta aloitteestaan tai 
pankkiviranomaisen, Euroopan 
parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä 
tehtyä päätöksen, jossa todetaan 
vastaavan tai perustellun tilanteen 
olemassaolo, jossa kansallisten 
viranomaisten on toteutettava tarvittavat 
yhteensovitetut toimet sellaisten riskien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai Euroopan 
unionin koko rahoitusjärjestelmän taikka 
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sen osan vakauden, pankkiviranomainen 
voi lisävaatimuksitta tehdä yksittäisiä 
päätöksiä 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 465
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n omaksuttua kannan, jonka 
mukaan kansallisten viranomaisten on 
toteutettava yhteensovitettuja toimia 
sellaisten kielteisten kehityssuuntien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, pankkiviranomainen 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
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Perustelu

EU:n finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden luominen edellyttää koordinoituja toimia 
mahdollisten kriisitilanteiden ratkaisemiseksi, sillä yhdessä jäsenvaltiossa syntyvä kriisi voi 
levitä nopeasti sen rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä on selvennettävä, että 
pankkiviranomaisen toimivalta tehdä päätöksiä, joita sovelletaan välittömästi toimivaltaisiin 
kansallisiin viranomaisiin, sisältyy pankkiviranomaisen tehtävään helpottajana ja 
kansallisten toimien yhteensovittajana.

Tarkistus 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n omaksuttua kannan, jonka 
mukaan kansallisten viranomaisten on 
toteutettava yhteensovitettuja toimia 
sellaisten kielteisten kehityssuuntien 
torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, pankkiviranomainen 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, sillä yhdessä jäsenvaltiossa syntyvä kriisi voi 
levitä nopeasti sen rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä on selvennettävä, että 
pankkiviranomaisen toimivalta tehdä päätöksiä, joita sovelletaan välittömästi toimivaltaisiin 
kansallisiin viranomaisiin, sisältyy pankkiviranomaisen tehtävään helpottajana ja 
kansallisten toimien yhteensovittajana.
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Tarkistus 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 468
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan 
tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 

2. Kun kriisitilanne on todettu 1 kohdan 
mukaisesti ja kun tarvitaan kansallisten 
viranomaisten yhteensovitettuja toimia, 
joissa kiinnitetään erityistä huomiota 
jäsenvaltioiden talousarvioille aiheutuviin 
seurauksiin, on tarpeen reagoida 
sellaisiin kielteisiin kehityssuuntiin, jotka 
voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
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koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Euroopan unionin koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 469
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolo on 
todettu 1 kohdan mukaisesti, 
pankkiviranomainen 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 470
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen 
päätöksen pankkiviranomainen voi tehdä 
yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia 
viranomaisia 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolo on 
todettu 1 kohdan mukaisesti, 
pankkiviranomainen 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 toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 471
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, 
pankkiviranomainen pyrkii aktiivisesti 
helpottamaan ja tarvittaessa sovittaa 
yhteen kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.
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Or. en

Tarkistus 472
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun on kyse epäsuotuisista 
muutoksista, jotka voivat vakavasti 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden Euroopan unionissa, 
pankkiviranomainen pyrkii aktiivisesti 
helpottamaan ja tarvittaessa sovittaa 
yhteen kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten toteuttamia toimia.

Or. en

Tarkistus 473
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Neuvoston on arvioitava jatkuvasti kriisitilanteen jatkumista tarvittaessa EJRK:ta ja 
Euroopan valvontaviranomaisia kuullen. Asianmukaisen ajankohdan tultua kriisitilanne on 
kumottava.
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Tarkistus 474
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Neuvoston on arvioitava jatkuvasti kriisitilanteen jatkumista tarvittaessa EJRK:ta ja 
Euroopan valvontaviranomaisia kuullen. Asianmukaisen ajankohdan tultua kriisitilanne on 
kumottava.

Tarkistus 475
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, pankkiviranomainen 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, 

Poistetaan.
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mukaan luettuna mahdollisesta 
käytännöstä luopuminen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaista komission toimivaltaa.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisten ei ole sopivaa tehdä suoraan yksittäisiä instituutioita 
sitovia päätöksiä. Koska kansallinen toimivaltainen viranomainen vastaa finanssilaitosten 
päivittäisestä valvonnasta, on oikeudellisesti parempi vaihtoehto, että valvontaviranomainen 
velvoittaa kansallisen viranomaisen muuttamaan markkinakäytäntöjä kriisitilanteessa.

Tarkistus 476
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan 
kuluessa, pankkiviranomainen 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 477
Diogo Feio

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, 
pankkiviranomainen 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 toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, 
jos noudattamatta jättäminen vaikuttaa 
merkittävästi muiden jäsenvaltioiden kuin 
kyseisen toimivaltaisen viranomaisen 
jäsenvaltion rahoitusjärjestelmään, 
pankkiviranomainen 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.

Or. en

Tarkistus 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, 
pankkiviranomainen voi silloin, kun

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, 
pankkiviranomainen tekee 1 artiklan 
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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.

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 perustamissopimuksen 
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 479
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 – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

. Jos päätöksen kohde kieltäytyy 
noudattamasta unionin oikeutta tai 
pankkiviranomaisen tekemää päätöstä, 
pankkiviranomainen voi käynnistää 
rikkomismenettelyn kansallisissa 
tuomioistuimissa välitoimien toteuttamista 
koskevat pyynnöt mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on vahvistaa pankkiviranomaisen toimivaltaa Giegoldin mietinnön mukaisesti.
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Tarkistus 480
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei noudata päätöksiä, sen 
on esitettävä asianmukaiset kirjalliset 
perustelut EJRK:lle ja 
pankkiviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Noudattamalla periaatetta, jonka mukaan noudattamatta jättämisestä on aina annettava 
selvitys, kannustettaisiin toimivaltaisia kansallisia viranomaisia noudattamaan 
pankkiviranomaisen päätöksiä mahdollisten kriisitilanteiden torjumiseksi.
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Tarkistus 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia. Jos toimivaltainen 
viranomainen ei noudata päätöksiä, sen 
on esitettävä asianmukaiset kirjalliset 
perustelut EJRK:lle ja 
pankkiviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Noudattamalla periaatetta, jonka mukaan noudattamatta jättämisestä on aina annettava 
selvitys, kannustettaisiin toimivaltaisia kansallisia viranomaisia noudattamaan 
pankkiviranomaisen päätöksiä mahdollisten kriisitilanteiden torjumiseksi.

Tarkistus 483
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio voi kumota 1 kohdan 
mukaisesti tehdyn päätöksensä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean suosituksen 
perusteella tai Euroopan parlamentin tai 
neuvoston pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitea on sopivin elin julistamaan kriisitilanteen päättyneeksi. 
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Parlamentin ja neuvoston täytyy pystyä pyytämään kriisijakson päättyneeksi julistamista. 
Koska kriisitilanteen päättymisen arvioiminen edellyttää tarkkaa harkintaa, perussopimusten 
määräysten nojalla komission on oltava lopullisen kumoamispäätöksen tekevä oikeushenkilö, 
ja sillä on tietty harkintavalta päättää, tehdäänkö päätös.

Tarkistus 484
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 säännöllisesti tai 
pankkiviranomaisen, neuvoston, 
Euroopan parlamentin 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 485
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK:n tehtyä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti se tarkistaa päätöstä 
säännöllisin väliajoin ja 
pankkiviranomaisen, parlamentin, 
neuvoston tai komission pyynnöstä sekä 
ilmoittaa kriisitilanteen päättymisestä 
asianmukaisena ajankohtana.

Or. en
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Perustelu

10 artiklan mukaisesti julistettuja kriisitilanteita on syytä seurata tarkasti. Lisäksi EJRK:lla 
olisi oltava toimivalta ilmoittaa kriisitilanteen päättymisestä.

Tarkistus 486
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan, että myös Euroopan valvontaviranomaisten olisi oltava oikeus tehdä aloite 
kriisitilanteen olemassaolon toteamiseksi.

Tarkistus 487
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pankkiviranomainen esittää 
vuosikertomuksessa kansallisille 
viranomaisille ja finanssilaitoksille 3 ja 
4 kohdan mukaisesti osoitetut yksittäiset 
päätökset.

Or. en



PE440.017v02-00 50/77 AM\812976FI.doc

FI

Tarkistus 488
Marianne Thyssen

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Jos kriisitilanne edellyttää 
välittömien toimien toteuttamista eikä 
EJRK:n päätöstä voida odottaa, 
pankkiviranomainen 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, 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 489
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
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koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, eikä viime käden 
vastuuta määrätä lainsäädännössä 
ryhmän valvojalle, pankkiviranomainen 
voi johtaa viranomaisten auttamistoimia 
omasta aloitteestaan tai yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Perustelu

Jos alakohtaisessa lainsäädännössä 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 490
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen voi
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen 
johtaa auttamistoimia omasta 
aloitteestaan tai yhden tai useamman 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä pyrittäessä pääsemään 
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menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

sopimukseen kansallisia etuja koskevaan 
sopimukseen 2–4 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 491
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
johtaa auttamistoimia pyrittäessä 
pääsemään sopimukseen 2 kohdassa 
vahvistettua menettelyä noudattaen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Or. en
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Tarkistus 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, pankkiviranomainen 
voi yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
määritetyissä tapauksissa, 
pankkiviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, joilla useamman kuin yhden 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa 
tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, 

Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
määrittämillä aloilla, pankkiviranomainen 
voi yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
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pankkiviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
2 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Perustelu

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

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

Tarkistus 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomainen voi yhteisön oikeuden 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa kyseisiä 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty 
toimi tai pidättymään toimista asian 
ratkaisemiseksi. 

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomainen voi Euroopan 
unionin oikeuden mukaisesti tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi. 
Päätöksellä on velvoittava vaikutus 
kyseisiin toimivaltaisiin viranomaisiin 
nähden.

Or. en



AM\812976FI.doc 55/77 PE440.017v02-00

FI

Perustelu

Pankkiviranomaisen 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. Pankkiviranomaiselle ei 
voida myöntää harkintavaltaa EU:n sääntelykehyksen nojalla. Näin ollen pankkiviranomaisen 
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 495
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomainen voi yhteisön oikeuden 
mukaisesti tehdä päätöksen, jossa kyseisiä 
viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty 
toimi tai pidättymään toimista asian 
ratkaisemiseksi. 

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomainen voi yhteisön oikeuden 
mukaisuuden varmistamiseksi tehdä 
päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia 
vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai 
pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 496
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 497
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b Pankkiviranomainen voi esittää 
kertomuksessaan toimivaltaisten 
viranomaisten väliset kiistat, saavutetut 
sopimukset ja kiistojen ratkaisemiseksi 
tehdyt päätökset.

Or. en

Tarkistus 498
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata pankkiviranomaisen päätöstä ja 
jättää näin ollen varmistamatta, että 
finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla 
suoraan sovellettavissa, 
pankkiviranomainen 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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

En pidä sopivana sitä, että valvontaviranomaiset tekevät suoraan yksittäisiä finanssilaitoksia 
koskevia sitovia päätöksiä. Koska kansallinen toimivaltainen viranomainen vastaa 
finanssilaitosten päivittäisestä valvonnasta, on oikeudellisesti parempi vaihtoehto, että 
valvontaviranomainen velvoittaa kansallisen viranomaisen muuttamaan markkinakäytäntöjä 
11 artiklan mukaisen sovittelumenettelyn jälkeen tehdyn päätöksen mukaisesti.

Tarkistus 499
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata pankkiviranomaisen päätöstä ja 
jättää näin ollen varmistamatta, että 
finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla 
suoraan sovellettavissa, 
pankkiviranomainen 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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 500
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Pankkiviranomainen esittää 
vuosikertomuksessaan toimivaltaisten 
viranomaisten väliset kiistat, saavutetut 
sopimukset ja kiistojen ratkaisemiseksi 
tehdyt päätökset.

Or. en

Tarkistus 501
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen osallistuu 
tarkkailijana valvontakollegioiden 
kokouksiin katsoessaan sen aiheelliseksi. 
Pankkiviranomaisen osallistuessa 
kokouksiin sitä pidetään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää. 

2. Pankkiviranomainen osallistuu 
tarkkailijana valvontakollegioiden 
kokouksiin katsoessaan sen aiheelliseksi 
Euroopan edun kannalta. 
Pankkiviranomaisen osallistuessa 
kokouksiin sitä pidetään asiaa koskevassa 
lainsäädännössä tarkoitettuna 
"toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on 
annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka 
jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä 
pyytää. 

Or. en
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Tarkistus 502
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa pankkiviranomainen 
määrittää toimivaltaisilta viranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja kerää ne 
yhteistyössä valvontakollegioissa toimivien 
valvojien kanssa helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä.

3. Tarvittaessa pankkiviranomainen 
määrittää toimivaltaisilta viranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja auttaa 
valvontakollegioissa toimivia valvojia 
keräämään niitä helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä. 
Pankkiviranomainen ottaa 
täysimääräisesti huomioon kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kolmansien maiden valvojien väliset 
järjestelyt ja kansainvälisten 
valvontakollegioiden keskeiset 
kriisinhallintaryhmät, joilla on täysi 
oikeus tutustua asiakirjoihin. 
Pankkiviranomaisen tulisi olla 
kriisinhallintaryhmien jäsen.

Se perustaa keskusjärjestelmän ja 
hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat 
valvontakollegioissa toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla. 

Or. en

Tarkistus 503
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tarvittaessa pankkiviranomainen 
määrittää toimivaltaisilta viranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja kerää ne 
yhteistyössä valvontakollegioissa toimivien 
valvojien kanssa helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä.

3. Tarvittaessa pankkiviranomainen 
määrittää toimivaltaisilta viranomaisilta 
kerättävät olennaiset tiedot ja auttaa 
valvontakollegioissa toimivia valvojia 
keräämään niitä helpottaakseen 
valvontakollegioiden työtä.
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Se perustaa keskusjärjestelmän ja 
hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat 
valvontakollegioissa toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla. 

Pankkiviranomainen ottaa kaikilta osin 
huomioon kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja kolmansien maiden 
valvojien väliset nykyiset sopimukset.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten ei tulisi hallita valvontakollegioita ja toimia tietovarastona. Näiden 
tehtävien tulisi kuulua kotimaan valvojalle. EU:ssa toimii useita muualle kuin EU:n
jäsenvaltioihin sijoittautuneita finanssilaitoksia, joten artiklaa tulisi muuttaa siten, että siinä 
otetaan huomioon olemassa olevat järjestelyt, jolloin globaalit kollegiojärjestelyt eivät 
häiriinny.

Tarkistus 504
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

Pankkiviranomaisen olisi voitava ratkaista kahden valvontaelimen (meneillään oleva) kiista 
11 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.
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Tarkistus 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, joilla 

on EU:n ulottuvuus
1. Kansalliset viranomaiset valvovat 
sellaisten finanssilaitoksien vakautta, 
joilla on EU:n ulottuvuus, siten, että 
kansalliset viranomaiset toimivat 
pankkiviranomaisen edustajina ja 
noudattavat sen antamia ohjeita, jotta 
taataan, että samoja valvontasääntöjä 
sovelletaan kaikkialla Euroopan 
unionissa. 
2. Pankkiviranomainen toimittaa 
luonnoksensa valvontasäännöiksi 
komissiolle sekä samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Komissio hyväksyy luonnoksen 
valvontasäännöiksi 7 tai 8 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti. 
3. Hallintoneuvoston 29 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti tekemässä päätöksessä 
määritellään merkittävät finanssilaitokset, 
joilla on EU:n ulottuvuus. Tällaisten 
finanssilaitosten määrittämisessä 
käytettävissä edellytyksissä on otettava 
huomioon FSB:n, IMF:n ja BIS:n 
määrittämät edellytykset.
4. Pankkiviranomainen kehittää yhdessä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
kanssa tietolomakkeen merkittäviä 
finanssilaitoksia varten, jotta taataan 
niiden järjestelmäriskin järkevä hallinta. 
5. Jotta varmistetaan sellaisten 
finanssilaitosten yhteinen vastuu, joilla on 
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EU:n ulottuvuus, suojellaan 
eurooppalaisten sijoittajien etuja ja 
alennetaan veronmaksajille systeemisen 
rahoituskriisin johdosta aiheutuvia 
kustannuksia, luodaan yhteisön 
taloudellinen suojarahasto (European 
Financial Protection Fund, jäljempänä 
"rahasto"). Järjestelmän myötä EU:n 
laitoksia autetaan ratkaisemaan 
ongelmia, kun tällaiset ongelmat 
uhkaavat todennäköisesti Euroopan 
yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden 
rahoituksellista vakautta. Rahastoa 
rahoitetaan kyseisten laitoksien 
panoksella. Kunkin finanssilaitoksen 
osuus lasketaan hyvästä hallinnasta 
palkitsevien kriteerien perusteella. Nämä 
panokset korvaavat maksut, jotka on 
suoritettu vastaaviin kansallisiin 
rahastoihin. 
6. Jos pankkien 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 summaa 
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. 
Taakan jakaminen voidaan järjestää 
jollakin seuraavista tavoista tai eri tapoja 
yhdistelemällä: laitoksen talletukset; 
laitoksen varat (joko kirjanpitoarvoon, 
markkina-arvoon tai riskipainotettuun 
arvoon arvotettuna); laitoksen tulovirrat; 
sekä laitoksen osuus 
maksujärjestelmävirroista. 
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8. Rahaston jäsenyys korvaa siihen 
osallistuvien EU:n laitoksien jäsenyyden 
olemassa olevissa kansallisissa 
talletustakuujärjestelmissä. Rahastoa 
hallinnoi Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala) 
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 506
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten finanssilaitosten valvonta, joilla 
on EU:n ulottuvuus

1. Kansalliset viranomaiset valvovat 
sellaisten finanssilaitoksien vakautta, 
joilla on EU:n ulottuvuus, siten, että 
kansalliset viranomaiset toimivat 
pankkiviranomaisen edustajina ja 
noudattavat sen antamia ohjeita, jotta 
taataan, että samoja valvontasääntöjä 
sovelletaan kaikkialla Euroopan 
unionissa. 
2. Pankkiviranomainen toimittaa 
luonnoksensa valvontasäännöiksi 
komissiolle sekä samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Komissio hyväksyy luonnoksen 
valvontasäännöiksi 7 tai 8 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti. 
3. Hallintoneuvoston 29 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti tekemässä päätöksessä 
määritellään merkittävät finanssilaitokset, 
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joilla on EU:n ulottuvuus. Tällaisten 
finanssilaitosten määrittämisessä 
käytettävissä edellytyksissä on otettava 
huomioon FSB:n, IMF:n ja BIS:n 
määrittämät edellytykset.
4. Pankkiviranomainen kehittää yhdessä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
kanssa tietolomakkeen merkittäviä 
finanssilaitoksia varten, jotta taataan 
niiden järjestelmäriskin järkevä hallinta. 
5. Pankkiviranomainen varmistaa 
tallettajien edun turvaamiseksi ja 
finanssimarkkinoiden vakauden 
takaamiseksi, että finanssilaitokset, joilla 
on EU:n ulottuvuus, pystyvät täyttämään 
sitoumuksensa niissä jäsenvaltioissa, 
joissa ne toimivat. Pankkiviranomainen 
varmistaa tämän vuoksi, että kansalliset 
talletusjärjestelmät ja -rahastot 
perustetaan ja suunnitellaan siten, että 
laitokset, joilla on EU:n ulottuvuus, 
pystyvät täyttämään sitoumukset, joita 
niillä on niissä jäsenvaltioissa, joissa ne 
toimivat. Pankkiviranomaisen tehtävänä 
on valvoa, että jäsenvaltiot ja niiden 
kansalliset viranomaiset suojelevat tällä 
tavoin yksittäistä finanssimarkkinaa 
järjestelmäriskejä vastaan. 

Or. en

Perustelu

EU-rahaston hallintojärjestelyjä ei ole harkittu riittävän hyvin, mikä voi johtaa tahattomiin 
seurauksiin. Kysymystä siitä, pitäisikö EU-rahasto perustaa, tulisi käsitellä komission 
rajatylittävää kriisinhallintaa koskevassa työssä.
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Tarkistus 507
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Sellaisten finanssilaitosten valvonta, joilla 

on EU:n ulottuvuus
Kansalliset viranomaiset valvovat 
sellaisten finanssilaitoksien vakautta, 
joilla on EU:n ulottuvuus
Pankkiviranomainen kehittää yhdessä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
tietolomakkeen merkittäviä laitoksia 
varten, jotta taataan niiden 
järjestelmäriskin järkevä hallinta.
Yhteisön tallettajien suojelemiseksi 
pankkiviranomainen helpottaa 
koordinointitoimia koko Euroopan 
unionissa käytössä olevien talletusten 
vakuusjärjestelmien välillä.

Or. en

Tarkistus 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Pankkiviranomaisen kehittäminen

Pankkiviranomaista kehitetään sekä 
Euroopan että kansainvälisellä tasolla 
tunnustettujen parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti. Eräs lähestymistapa voisi olla 
pankkiviranomaisen suoran valvonnan 
uuden tason luominen. Kansainvälisten 
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vääristymien välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan
käyttöönottoa olisi syytä arvioida ja 
harkita tarkoin, jotta usein 
maailmanlaajuisten ja EU:ssa 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 esillä olevan 
asetuksen 66 artiklassa säädetyn 
ensimmäisen tarkistuksen yhteydessä, 
jonka on tapahduttava viimeistään kolme 
vuotta asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 509
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Pankkiviranomaista kehitetään sekä 
Euroopan että kansainvälisellä tasolla 
tunnustettujen parhaiden käytäntöjen 
mukaisesti. Eräs lähestymistapa voisi olla 
pankkiviranomaisen suoran valvonnan 
uuden tason luominen. Kansainvälisten 
vääristymien välttämiseksi ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän 
vahvistamiseksi suoran valvonnan 
käyttöönottoa olisi syytä arvioida ja 
harkita tarkoin, jotta usein rajatylittävien 
ja EU:ssa toimivien suurten 
finanssilaitosten valvonnan arvoa 
voitaisiin lisätä. Tämä pätee kaikkiin 
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rajatylittäviin pankkeihin, jotka voivat 
aiheuttaa sisämarkkinoille 
järjestelmäriskin, ja muihin 
järjestelmällisiin finanssilaitoksiin, jotka 
on määritelty ja tunnistettu 
kansainvälisellä tasolla. Asiaa käsitellään 
tarkemmin esillä olevan asetuksen 
66 artiklassa säädetyn ensimmäisen 
tarkistuksen yhteydessä, jonka on 
tapahduttava viimeistään kolme vuotta 
asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Uutta eurooppalaista valvontaa on tarpeen analysoida ja arvioida etenkin niiden 
rajatylittävien finanssilaitosten osalta, jotka voivat aiheuttaa sisämarkkinoille 
järjestelmäriskin. Analysointi on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Tarkistus 510
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille. 

1. Jäsenvaltiot sallivat sen, että 
toimivaltaiset viranomaiset delegoivat 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille viranomaisille 
kahdenvälisellä sopimuksella tässä 
artiklassa vahvistettujen edellytyksien 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön erityisjärjestelyjä, jotka on 
pantava täytäntöön ennen kuin 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tehdä tällaisia 
sopimuksia. Erityisjärjestelyillä voidaan 
myös rajoittaa delegointia toimiin, jotka 
ovat välttämättömiä rajojen yli toimivien 
finanssilaitoksien ja ryhmittymien 
tehokkaan valvonnan kannalta.

Or. en



PE440.017v02-00 68/77 AM\812976FI.doc

FI

Tarkistus 511
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kahdenvälisellä sopimuksella delegoida
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat
keskinäisen sopimuksen nojalla delegoida 
tehtäviä ja velvollisuuksia muille 
toimivaltaisille valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 512
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen helpottaa tehtävien 
ja velvollisuuksien delegoimista 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, 
jotka voidaan delegoida tai suorittaa 
yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja. 

2. Pankkiviranomainen helpottaa tehtävien 
ja velvollisuuksien delegoimista 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, 
jotka voidaan delegoida tai suorittaa 
yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja ja valmistelemalla 
tarkoituksenmukaisia monenvälisiä 
kehyksiä.

Or. en
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Tarkistus 513
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen helpottaa tehtävien 
ja velvollisuuksien delegoimista 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, 
jotka voidaan delegoida tai suorittaa 
yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja. 

2. Pankkiviranomainen kannustaa ja
helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoimista toimivaltaisten viranomaisten 
välillä yksilöimällä tehtävät ja 
velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai 
suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita 
toimintatapoja. 

Or. en

Tarkistus 514
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tehtävien delegointi johtaa siihen, 
että velvollisuudet jaetaan uudelleen
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti. Valtuutuksen 
saaneeseen viranomaiseen sovellettavassa 
lainsäädännössä määrätään delegoituihin 
velvollisuuksiin liittyvistä menettelyistä, 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta ja 
oikeudellisesta arvioinnista.

Or. en

Perustelu

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
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decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

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

Tarkistus 515
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen julkistaa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 
delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille. 

Pankkiviranomainen julkistaa 
toimivaltaisten viranomaisten tekemät 
delegointisopimukset sopivalla tavalla 
varmistaakseen, että niistä tiedotetaan 
asianmukaisesti kaikille asianomaisille 
osapuolille. Sopimuksissa mainitaan 
kyseisten toimivaltaisten viranomaisten 
vastuut.

Or. en

Tarkistus 516
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
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Pankkiviranomainen delegoi 
jäsenvaltioiden viranomaisille tehtävät ja 
vastuut valvoa eurooppalaisen 
ulottuvuuden omaavien finanssilaitosten 
toimintaa 12a artiklassa tarkoitetulla 
tavalla.
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Or. en

Perustelu

Pankkiviranomaisen delegoinnin ottaminen huomioon eurooppalaisen ulottuvuuden omaavien 
finanssilaitosten valvonnassa.

Tarkistus 517
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdanto

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen osallistuu 
aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen 
valvontakulttuurin ja yhtenäisten 
valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä 
yhdenmukaisten menettelyjen ja 
yhtenäisten lähestymistapojen 
varmistamiseen koko yhteisössä ja 
suorittaa ainakin seuraavat toimet:

1. Pankkiviranomainen osallistuu 
aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen 
valvontakulttuurin ja yhtenäisten 
valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä 
yhdenmukaisten menettelyjen ja 
yhtenäisten lähestymistapojen 
varmistamiseen koko Euroopan unionissa
ja suorittaa ainakin seuraavat toimet:

Or. en

Tarkistus 518
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
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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, työskentelyoloista 
– ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 519
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 saadun tiedon 
vaikutuksen yrityksien liiketoimintaan 
liittyviin käytäntöihin, kuten 
palkkarakenteeseen, 
kannustinjärjestelmiin, työntekijöiden 
ammattitaitoon ja työskentelyoloihin.

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, työskentelyoloista 
– ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 520
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, raportointistandardit

c) osallistuu asianmukaisten 
eurooppalaisten ja kansainvälisten 
elimien neuvontaan, jotta edistetään 
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mukaan luettuina; korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten 
valvontastandardien kehittämistä, 
raportointi- ja kirjanpitostandardit
mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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, raportointistandardit 
mukaan luettuina, ja ottaa huomioon 
suhteellisuusperiaatteen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 522
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

c) osallistuu korkealuokkaisten ja 
yhdenmukaisten valvontastandardien 
kehittämiseen, yleiset kirjanpito- ja 
raportointistandardit mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 523
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, työskentelyoloista 
– ja niiden vaikutuksesta yrityksen riskiprofiiliin.

Tarkistus 524
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarkastelee komission hyväksymien 
teknisten standardien sekä 
pankkiviranomaisen antamien ohjeiden ja 
suositusten soveltamista ja ehdottaa 

d) tarkastelee komission hyväksymien tai 
tukemien standardien sekä 
pankkiviranomaisen antamien ohjeiden ja 
suositusten soveltamista ja ehdottaa 
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tarvittaessa muutoksia; tarvittaessa muutoksia;

Or. en

Tarkistus 525
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen suorittaa 
säännöllisesti toimivaltaisten 
viranomaisten joidenkin tai kaikkien 
toimien vertaisarviointeja, jotta 
valvontatuloksista saataisiin entistä 
yhtenäisempiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen kehittää menetelmiä, 
joiden avulla arvioinnin kohteena olevia 
viranomaisia voidaan arvioida ja verrata 
toisiinsa puolueettomalla tavalla.

1. Pankkiviranomainen järjestää ja
suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten 
viranomaisten joidenkin tai kaikkien 
toimien vertaisarviointeja, jotta 
valvontatuloksista saataisiin entistä 
yhtenäisempiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen kehittää menetelmiä, 
joiden avulla arvioinnin kohteena olevia 
viranomaisia voidaan arvioida ja verrata 
toisiinsa puolueettomalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 526
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 527
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) Euroopan 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 Euroopan 
unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 528
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen voi antaa 
vertaisarvioinnin perusteella kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille suosituksia.

3. Pankkiviranomainen voi antaa 
vertaisarvioinnin perusteella kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille suosituksia 
tai toteuttaa muita tarkoituksenmukaisia 
toimia.

Or. en

Tarkistus 529
Peter Skinner

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pankkiviranomainen voi antaa 3. Pankkiviranomainen voi antaa 
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vertaisarvioinnin perusteella kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille suosituksia.

vertaisarvioinnin perusteella kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille ohjeita ja
suosituksia.

Or. en

Perustelu

Euroopan valvontaviranomaisen ei tulisi vain antaa yksilöityjä suosituksia, vaan sen tulisi 
antaa myös yleisempiä ohjeita, jotka edistävät yhdenmukaistettuja käytäntöjä. Tämän tulisi 
kuitenkin olla edelleen vapaaehtoista, kun otetaan huomioon oikeudelliset esteet, jotka 
liittyvät 7 artiklassa säädettyä pidemmälle menevään pakolliseen yhdenmukaistamiseen.

Tarkistus 530
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen asettaa 
vertaisarviointien ja niiden perusteella 
määritettävien parhaiden käytäntöjen 
tulokset julkisesti saataville. 

Or. en

Perustelu

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


