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Työasiakirja – Rahoitusvalvontarakenne

1. Taustaa

Parlamentti on ollut rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman alusta asti keskeinen 
toimija rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa, ja se on edistänyt aktiivisesti 
yhdenmukaistamista, avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua varmistaen samalla
sijoittajien ja kuluttajien suojaamisen.

Parlamentti oli vaatinut jo kauan ennen rahoituskriisiä aidosti yhtäläisiä toimintaedellytyksiä 
kaikille EU:n toimijoille huomauttaen samanaikaisesti vakavista puutteista EU:n valvonnassa, 
joka kohdistuu yhä yhdentyneempiin rahoitusmarkkinoihin (katso tähän liittyen García-
Margallo y Marfilin mietintö komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden 
toteuttamisesta: toimintasuunnitelma (2000)1, Van den Burgin mietintö toiminnan vakauden 
valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa (2002)2, Van den Burgin mietintö 
rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta (2007)3 sekä Van den 
Burgin ja Daianun mietintö ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin 
jatkotoimista: tuleva valvontarakenne (2008)4). Lisäksi lainsäädännössä on jo määritelty 
keskeiset periaatteet tai osoitettu kehittämissuunnat EU:n tulevan valvontarakenteen luomista 
varten (katso Skinnerin mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
(uudelleenlaatiminen) (2009)5 ja Gauzèsin mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista6).

Parlamentti kehotti kaikissa päätöslauselmissaan komissiota analysoimaan, miten voidaan 
edistyä kohti yhdentyneempää valvontarakennetta samalla, kun pyritään luomaan 
rahoituspalvelujen yhdentyneet sisämarkkinat. Parlamentti totesi myös, että on valvottava 
tehokkaasti markkinoiden tärkeimpien toimijoiden järjestelmäriskejä ja vakautta koskevia 
riskejä. Makrotalouden toiminnan vakautta koskevan analyysin ja kriisinhallinnan olisi 
sisällyttävä rahoitusalan vakauden turvaamista koskevaan tehtävään.

Komissio kutsui koolle korkean tason asiantuntijaryhmän laatimaan ehdotuksia yhteisön 
valvontajärjestelyjen tiukentamiseksi. De Larosièren ryhmä esitteli raporttinsa 
helmikuussa 2009, ja komissio esitti 23. syyskuuta 2009 konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, 
joiden tarkoituksena on:

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2000-
0180&format=XML&language=FI
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2002-
0568&format=XML&language=FI
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0338+0+DOC+XML+V0//FI
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0476&language=FI&ring=A6-2008-0359#top
5http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0251+0+DOC+XML+V0//FI
6 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-
0279+0+DOC+XML+V0//FI
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– perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ), jossa rahoitusalan kansalliset 
valvontaviranomaiset verkottuvat uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. 
Järjestelmä luodaan muuttamalla nykyiset Euroopan valvontaviranomaisten komiteat1

Euroopan pankkiviranomaiseksi (EPV), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiseksi 
(EVTEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseksi (EAMV),

– perustaa Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan 
rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia, joita aiheutuu makrotalouden ja koko 
rahoitusjärjestelmän kehityksestä. Tässä tarkoituksessa EJRK antaisi varhaisvaroituksia 
koko järjestelmän laajuisista riskeistä, joita on mahdollisesti syntymässä, ja suosittelisi 
tarpeen mukaan toimia, joilla riskejä voitaisiin poistaa.2

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin3 on todennut, että EY:n perustamissopimuksen 95 artikla, 
jossa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien toimenpiteiden 
toteuttamisesta lainsäädäntöjen lähentämiseksi, on asianmukainen oikeusperusta sellaisen 
yhteisön elimen perustamiseksi, "jonka tehtävänä on myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin", kun tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät läheisesti 
siihen alaan, jolla toteutetaan toimia kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseksi.

Näiden lainsäädäntöehdotuksien jälkeen esitettiin 26. lokakuuta 2009 ensimmäinen ehdotus 
koontidirektiiviksi, jolla tarkistetaan 11 direktiiviä. Tarkoituksena on määritellä selvemmin 
ehdotetun valvontaelimen tehtävät. Toinen ehdotus koontidirektiiviksi esitetään tulevina 
kuukausina työn saattamiseksi päätökseen.

Työasiakirjan seuraavissa osissa luodaan yleiskatsaus komission ehdotuksien sisältöön ja 
niissä esille tuotuihin asioihin siten, että tehdään ero makrotaloudellisen valvonnan ja 
mikrotason valvontaelimien välillä.

2. Makrotaloudellinen valvonta

2.1. Komission ehdotukset EJRK:n perustamisesta ja tehtävien uskomisesta EKP:lle

Ehdotukset voidaan esittää pääpiirteittäin seuraavasti:

EJRK:n tavoitteena on
1. estää tai lieventää järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, jotta voidaan välttää 

finanssialan häiriöiden laajalle leviäminen,
2. edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja
3. varmistaa, että rahoitusala edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

Tässä tarkoituksessa EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta 

                                               
1 Tällä hetkellä Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), Euroopan vakuutus-

ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Committee, CEIOPS) ja Euroopan 

arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR).

2 Tässä työasiakirjassa keskitytään ehdotuksiin, jotka koskevat EFVJ:n perustamista muuttamalla nykyiset eurooppalaiset 

valvontaviranomaisten komiteat Euroopan valvontaviranomaisiksi. EJRK:n perustamista koskevaa ehdotusta käsitellään erillisissä 

perusteluissa.

3Asia C-217/04, Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, tuomio 2. toukokuuta 2006. 
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yhteisössä (tarkoittaen kaikkia rahoituslaitoksia, -markkinoita ja -markkinainfrastruktuureja).

EJRK:n tehtävänä on
1. kaiken asianmukaisen tiedon määrittely ja/tai tarvittaessa kerääminen ja analysointi,
2. riskien havaitseminen ja priorisoiminen, 
3. riskivaroitusten antaminen, jos riskit vaikuttavat huomattavilta,
4. tarvittaessa korjaavia toimia koskevien suosituksien antaminen,
5. varoitusten ja suositusten mukaisesti toteutettujen jatkotoimien seuranta,
6. toimiminen tiiviissä yhteistyössä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän kanssa ja 

tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan 
valvontaviranomaisille, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa,

7. makrotason vakauden valvontaan liittyvien kysymysten koordinointi kansainvälisten 
laitosten, erityisesti Kansainvälisen valuuttarahaston ja finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmän, sekä kolmansien maiden vastaavien elinten kanssa,

8. yhteisön lainsäädännössä määriteltyjen muiden asiaan liittyvien tehtävien suorittaminen.

EJRK:lla on toimivalta
1. pyytää Euroopan valvontaviranomaisia toimittamaan tietoja yksittäin, tiivistelmänä tai 

koosteena. Jollei näitä tietoja ole valvontaviranomaisten saatavilla (tai aseteta saataville 
hyvissä ajoin), EJRK:lla on mahdollisuus pyytää tietoja kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, kansallisilta keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta 
viranomaisilta,

2. antaa yleis- tai erityisluonteisia varoituksia ja suosituksia koko yhteisölle (komissiolle) tai 
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan 
valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle. 

EJRK:n kokoonpano on seuraava:
1. Hallintoneuvosto (61 jäsentä, 33 äänivaltaista jäsentä, joista 29 kansallisten 

keskuspankkien pääjohtajaa): kaksi EKP:stä, 27 kansallisista keskuspankeista, yksi 
Euroopan komission jäsen, kolmen Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajat, 
27 edustajaa toimivaltaisista kansallisista valvontaviranomaisista riippuen kulloinkin 
käsiteltävästä asiasta (vailla äänivaltaa), talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja (vailla 
äänivaltaa). Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

2. Ohjauskomitea (12 jäsentä, joista 7 kansallisten keskuspankkien pääjohtajaa): 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat 
myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, Euroopan komission jäsen, kunkin kolmen 
Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajat ja talous- ja rahoituskomitean 
puheenjohtaja (neuvosto). Ohjauskomitea kokoontuu vähintään neljännesvuosittain.

3. Sihteeristö: EKP huolehtii EJRK:n sihteeristön tehtävistä ja nimittää sihteeristön 
päällikön.

4. Neuvoa-antava tekninen komitea (61 jäsentä ja sihteeristön päällikkö): 27 edustajaa 
kansallisista keskuspankeista, yksi EKP:n edustaja, 27 edustajaa jäsenvaltioiden 
kansallisista valvontaviranomaisista, kolme edustajaa Euroopan valvontaviranomaisista, 
kaksi Euroopan komission edustajaa, yksi talous- ja rahoituskomitean edustaja
(neuvosto). Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan määräämättömäksi ajaksi.

5. EJRK:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat keskuspankkien johtajia; heidät valitaan 
viideksi vuodeksi sellaisten EJRK:n hallintoneuvoston jäsenten toimesta ja keskuudesta, 
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jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä. Puheenjohtaja johtaa hallintoneuvoston ja 
ohjauskomitean kokouksia.

6. Neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajan nimittää hallintoneuvosto 
puheenjohtajansa ehdotuksesta määräämättömäksi ajaksi.

EJRK:n jäsenien on toimittava puolueettomasti. He eivät saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita 
jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä yrityksistä vaikuttaa EJRK:n jäseniin 
heidän hoitaessaan EJRK:hon liittyviä tehtäviään. Kaikki EJRK:n kokoukset ovat 
luottamuksellisia.

Komission ei ollut mahdollista arvioida kustannuksia tai EJRK:ssa työskentelevän EKP:n 
henkilöstön määrää.

2.2. Ehdotuksien esille nostamat asiat

Ehdotukset nostivat esille esimerkiksi seuraavat seikat:
– rahoitusjärjestelmän vakauden määritelmä, tehtävien ja toimivallan 

tarkoituksenmukaisuus rahoitusjärjestelmän vakauden saavuttamiseksi,
– euroalueeseen kuuluvien ja muiden kuin euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 

asianmukainen ottaminen huomioon,
– se, että EJRK:lla ei ole oikeushenkilön asemaa eikä vastuuvelvollisuutta,
– yhteisön toimielimien välinen tasapaino,
– keskuspankkien osallisuus ja eri toimijoiden suhteellinen painoarvo yleensä,
– tasapaino pankkialan toimintaan kohdistuvan EJRK:n valvonnan ja vakuutus- ja 

arvopaperialojen makrotaloudellisen valvonnan välillä,
– EKP:n päätavoitteen eli hintojen vakauden ylläpitämisen ja EJRK:n tavoitteiden välillä 

mahdollisesti vallitsevat eturistiriidat,
– EKP:n vastuuvelvollisuus vs. riippumattomuus,
– varoituksien ja suosituksien sitomattomuus,
– rankaisuvallan puute,
– varoituksien ja suosituksien julkistamisaste,
– varoituksien ja suosituksien julkistamiseen liittyvät äänestysmenettelyt,
– kansainvälinen ulottuvuus (yhteensovittaminen ja edustaminen),
– EJRK:n osallistuminen päätöksentekoon kriisitilanteissa,
– Euroopan valvontaviranomaisten ja EJRK:n välinen yhteistyö erityisesti tiedonkulun ja 

tiedonkäsittelyn alalla,
– EJRK:n toiminnan rahoittaminen, euroalueeseen kuuluvien ja sen ulkopuolisten

jäsenvaltioiden sekä ETA-valtioiden osallistuminen toimintaan,
– oikeus tutustua asiakirjoihin ja menettelyjen luottamuksellisuus,
– neuvoston pysyvä edustaja,
– parlamentin edustajan puuttuminen,
– tuleva kehitys ja tarkistuslauseke,
– puheenjohtajan/varapuheenjohtajan nimitysmenettely.
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3. Mikrotason valvonta

3.1. Komission ehdotukset EPV:n, EAMV:n ja EVTEV:n perustamisesta

Komission mukaan ehdotettujen kolmen Euroopan valvontaviranomaisen väliset keskeiset 
erot liittyvät niiden tavoitteisiin, toiminta-aloihin ja määritelmiin, jotka komissio on 
mukauttanut kunkin alan ominaispiirteisiin ja voimassa olevaan yhteisön lainsäädäntöön. 

Lisäksi komissio ehdottaa, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen EAMV vastaisi 
luottoluokituslaitoksien rekisteröinnistä sekä rekisteröinnin perumisesta tai keskeyttämisestä. 
EAMV:n vastuualueet ja toimivalta suhteessa luottoluokituslaitoksiin määritellään 
muuttamalla luottoluokituslaitoksia koskevaa asetusta.

Ehdotukset voidaan esittää pääpiirteittäin seuraavasti:
Euroopan valvontaviranomaiset ovat yhteisön elimiä, joilla on oikeushenkilön asema ja joiden 
kotipaikat sijaitsevat Lontoossa (EPV), Frankfurtissa (EVTEV) ja Pariisissa (EAMV).

Euroopan valvontaviranomaisten tavoitteena on
1. parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja 

yhdenmukainen sääntely ja valvonta,
2. suojella tallettajia ja sijoittajia (EPV), vakuutuksenottajia ja muita edunsaajia (EVTEV) 

sekä sijoittajia (EAMV),
3. varmistaa finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta,
4. pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta, 
5. vahvistaa valvonnan kansainvälistä koordinointia.

Euroopan valvontaviranomaisten tehtävänä on
1. auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä 

erityisesti antamalla lausuntoja (pyydettäessä tai pyytämättä) yhteisön toimielimille ja 
kehittämällä ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien luonnoksia,

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

3. helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä,
4. tehdä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja, joita se 

tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, ja varmistamalla asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen EJRK:n antamien varoitusten ja suositusten pohjalta,

5. suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia valvontatulosten yhtenäisyyden 
lisäämiseksi,

6. seurata ja arvioida markkinakehitystä omalla vastuualueellaan,
7. suorittaa muita asetuksissa tai yhteisön lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä.

Euroopan valvontaviranomaisilla on toimivalta
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1. kehittää teknisiä standardeja ja antaa ne komission hyväksyttäviksi osittain tai 
muutettuina (komissio on ehdottanut komitologiamenettelyä, johon parlamentti ei 
osallistu, yleisen käytännön vastaisesti),

2. antaa ohjeita ja suosituksia toimivaltaisille viranomaisille tai rahoituslaitoksille,
3. antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia siitä, mitä toimia on toteutettava yhteisön 

oikeuden noudattamiseksi,
4. tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 

a. toteuttamaan tarvittavat toimet sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden, varmistamalla, että 
finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset; tämä edellyttää, että komissio on tehnyt 
jollekin Euroopan valvontaviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan 
kriisitilanteen olemassaolo,

b. toteuttamaan erityisiä toimia tai pidättäytymään toimien toteuttamisesta 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi toisen toimivaltaisen valvontaviranomaisen 
toteuttamaan toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä taikka toimien 
puutteesta,

5. tehdä rahoituslaitoksille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä, jos kansallinen toimivaltainen 
viranomainen ei noudata
a. komission päätöstä noudattaa yhteisön oikeutta,
b. jonkin Euroopan valvontaviranomaisen päätöstä kriisitilanteessa, jossa komissio on 

tehnyt päätöksen kriisitilanteen olemassaolosta,
c. jonkin Euroopan valvontaviranomaisen päätöstä erimielisyyden ratkaisemisesta,

6. antaa lausuntoja parlamentille, neuvostolle tai komissiolle.

Takeet

Euroopan valvontaviranomaisten on varmistettava, että kriisitilanteen tai erimielisyyden 
ratkaisemisen nojalla tehdyt päätökset eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Jos jokin jäsenvaltio katsoo, ettei tilanne ole tämä, ja jos 
päätöksessä pysytään, jäsenvaltio voi pyytää neuvostolta määräenemmistöistä päätöstä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se.

Kokoonpano

Kussakin Euroopan valvontaviranomaisessa on
1. hallintoneuvosto (32 jäsentä): puheenjohtaja, 27 kansallista valvontaviranomaista, yksi 

komission edustaja, yksi EJRK:n edustaja ja yksi kunkin Euroopan valvontaviranomaisen 
edustaja. Päätökset tehdään joko määräenemmistöllä tai yksinkertaisella enemmistöllä,

2. johtokunta (6 jäsentä): puheenjohtaja, yksi komission edustaja ja neljä hallintoneuvoston 
valitsemaa jäsentä, 

3. puheenjohtaja, jonka on oltava riippumaton ammattihenkilö ja jonka hallintoneuvosto 
nimittää viideksi vuodeksi; nimitykseen on saatava Euroopan parlamentin vahvistus,

4. toimitusjohtaja, jonka on oltava riippumaton ammattihenkilö ja jonka hallintoneuvosto 
nimittää viideksi vuodeksi,

5. valituslautakunta (6 jäsentä): kaikkien kolmen Euroopan valvontaviranomaisen yhteinen 
elin,
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6. osallisryhmä (30 jäsentä).

Euroopan valvontaviranomaiset ovat osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää ja ne tekevät 
yhteistyötä EJRK:n kanssa.

Puheenjohtaja, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston äänivaltaiset jäsenet ja johtokunnan jäsenet 
toimivat heille annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja 
yhteisön edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, 
jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Tulot

Euroopan valvontaviranomaisten tulot muodostuvat erityisesti seuraavista:
1. kansallisten toimivaltaisten rahoituslaitosten valvontaviranomaisten pakolliset 

maksuosuudet,
2. Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka "Komissio") otettu yhteisön avustus,
3. valvontaviranomaiselle asianomaisissa yhteisön säädöksissä täsmennetyissä tapauksissa 

maksettavat maksut.

Henkilöstön määrä vuodessa
2011 2012 2012 2014

EPV 40 62 80 90
EVTEV 40 62 73 90
EAMV 43 60 76 89

Operatiivisen henkilöstön ja sitä tukevan hallinnon välinen suhde on 5:1 vuonna 2014.

3.2. Ehdotuksien esille nostamat asiat

Ehdotukset nostivat esille esimerkiksi seuraavat seikat:
– viranomaisten määrä sekä tehtävien ja velvollisuuksien jako,
– kunkin viranomaisen vastuuvelvollisuus,
– keskipitkän tai pitkän aikavälin rahoitus,
– kansainvälinen ulottuvuus (yhteensovittaminen ja edustaminen),
– päätöksentekomenettelyt sekä kriisitilanteessa että yleisesti (yksinkertainen enemmistö 

vs. määräenemmistö),
– tiedonkeruuta koskevat valtuudet,
– tulevaan alakohtaiseen lainsäädäntöön liittyvät valtuudet,
– komitologiamenettelyn käyttö komission päätöksenteossa ja parlamentin asema,
– kolmen valvontaviranomaisen välinen yhteistyö ja koordinointi,
– valvontaviranomaisten ja EJRK:n välinen yhteistyö,
– valvontaviranomaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten välinen yhteistyö,
– vertaisarviointeja koskevat menettelyt ja jatkotoimet,
– rajat ylittävien riskien määrittely,
– takeet,
– päätöksentekovalta rahoituslaitoksiin nähden ja rankaisuvallan puute,
– asema suhteessa valvontakollegioihin ja merkitys suurien rajat ylittävää toimintaa 

harjoittavien rahoituslaitoksien kannalta,
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– osallisryhmien tehtävä, osallistuminen ja kokoonpano,
– tuleva kehitys ja tarkistuslauseke.

4. Koontidirektiivit I ja II

4.1. Koontidirektiivi 1

Komissio on tehnyt voimassa olevan lainsäädännön tarkistamista koskevan ehdotuksen 
koontidirektiiviksi (koontidirektiivi I) rinnakkain niiden asetuksien kanssa, jotka koskevat 
EPV:n, EVTEV:n, EAMV:n ja EJRK:n perustamista, ehdotetun valvontakehyksen tehokkaan 
toiminnan takaamiseksi.

Tarkistuksien tavoitteena on
– määritellä teknisten standardien soveltamisala siten, että kyseisiä standardeja voidaan 

käyttää apuna valvontatoimien lähentämisessä,
– ottaa huomioon viranomaisten mahdollisuus ratkaista erimielisyyksiä ja toimia välittäjinä,
– selkeyttää eri säädöksiä ja sisällyttää ne uuteen valvontarakenteeseen.

Koontidirektiivissä I tarkistetut säädökset koskevat pääasiallisesti arvopaperi- ja pankkialaa 
(pääomavaatimuksista annetut direktiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY, finanssiryhmittymistä 
annettu direktiivi 2002/87/EY, työeläkelaitoksista annettu direktiivi 2003/41/EY, 
markkinoiden väärinkäytöstä annettu direktiivi 2003/6/EY, rahoitusvälinemarkkinoista 
annettu direktiivi 2004/39/EY, julkistettavista esitteistä annettu direktiivi 2003/71/EY, 
selvityksen lopullisuudesta annettu direktiivi 1998/26/EY, avoimuusvaatimuksista annettu 
direktiivi 2004/109/EY, rahanpesun torjunnasta annettu direktiivi 2005/60/EY ja 
yhteissijoitusyrityksistä (UCITS) annettu direktiivi 2009/65/EY).

4.2. Koontidirektiivi II

Komissio ehdottaa tarvittaessa lisätarkistuksia voimassa olevaan lainsäädäntöön toisessa 
koontidirektiivissä (koontidirektiivi II). Todennäköisesti ensi vuoden alussa hyväksyttävässä 
koontidirektiivi II:ssa keskityttäneen ensisijaisesti vakuutuslainsäädäntöön, kuten Solvenssi II 
-direktiiviin ja vakuutusedustuksesta annettuun direktiiviin.

4.3. Ehdotuksien esille nostamat asiat

– ehdotetun tarkistamisen luonne ja laajuus,
– yhteensopivuus julkistettavista esitteistä annetun direktiivin, markkinoiden väärinkäytöstä 

annetun direktiivin, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin ja 
pääomavaatimuksista annetun direktiivin tarkistamisen kanssa,

– niitä asiakirjoja ei ole konsolidoitu, joiden perusteella muutoksia on ehdotettu.


