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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella (esimerkki: ”ABCD”). Tekstiä korvattaessa 
muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan
ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten 
sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen 
sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja 
yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1093/2012 muuttamisesta
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0520),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0223/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Luottamuksen puutetta ja markkinoiden 
epävakautta lisää myös se, että eri 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisusäännöt ja vastaavat 
hallintokäytännöt poikkeavat toisistaan 
eikä unionin tasolla ole yhtenäistettyä 

(2) Luottamuksen puutetta ja markkinoiden 
epävakautta lisää myös se, että eri 
jäsenvaltioiden kansalliset 
kriisinratkaisusäännöt ja vastaavat 
hallintokäytännöt poikkeavat toisistaan 
eikä unionin tasolla ole yhtenäistettyä 
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päätöksentekomenettelyä rajojen yli 
toimivien pankkien kriisinratkaisua varten, 
minkä vuoksi pankin kaatumisen 
lopputuloksesta ei ole varmuutta eikä se 
ole ennustettavissa. Kansallisella tasolla 
tehdyt kriisinratkaisupäätökset voivat 
johtaa kilpailun vääristymiseen ja viime 
kädessä sisämarkkinoiden heikkenemiseen.

päätöksentekomenettelyä rajojen yli 
toimivien pankkien kriisinratkaisua varten, 
minkä vuoksi pankin kaatumisen 
lopputuloksesta ei ole varmuutta eikä se
ole ennustettavissa. Kansallisella tasolla 
ilman yhdenmukaistettua oikeudellista 
kehystä tehdyt kriisinratkaisupäätökset 
voivat johtaa kilpailun vääristymiseen ja 
viime kädessä sisämarkkinoiden 
heikkenemiseen.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Valtioiden ja pankkialan välinen 
kytkös, jolla on ollut kriisin aikana 
vakavia vaikutuksia talouteen kaikkialla 
unionissa, olisi poistettava 
rahoitusmarkkinoiden nykyisen 
pirstoutumisen vähentämiseksi. Vaikka 
pankkiunioni toteutuu täydellisesti vasta 
yhteisen eurooppalaisen 
talletussuojajärjestelmän perustamisen 
jälkeen, yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin luominen on 
jo olennainen askel sen suuntaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sisämarkkinoiden pirstoutuminen 
jatkuu niin kauan kuin 

(5) Sisämarkkinoiden pirstoutuminen 
jatkuu niin kauan kuin 
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kriisinratkaisusäännöt ja -käytännöt ja 
taakanjakomenettelyt ovat kansallisia ja 
kriisinrahoitukseen tarvittavat rahoitusvarat 
kerätään ja käytetään kansallisella tasolla. 
Lisäksi kansallisilla valvontaviranomaisilla 
on vahvat kannustimet minimoida 
pankkikriisien mahdolliset vaikutukset 
kansallisiin talouksiinsa toteuttamalla 
yksipuolisia toimia pankkitoimintojen 
turvaamiseksi, esimerkiksi rajoittamalla 
konsernin sisäisiä siirtoja tai 
lainaustoimintaa, tai asettamalla suurempia 
likviditeetti- ja pääomavaatimuksia 
mahdollisesti kaatuvien emoyritysten 
tytäryrityksille, jotka ovat sijoittautuneet 
niiden lainkäyttöalueille. Tämä rajoittaa 
pankkien rajatylittävää toimintaa, luo tällä 
tavoin esteitä perusvapauksien käytölle ja 
vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

kriisinratkaisusäännöt ja -käytännöt ja 
taakanjakomenettelyt ovat kansallisia ja 
kriisinrahoitukseen tarvittavat rahoitusvarat 
kerätään ja käytetään kansallisella tasolla. 
Lisäksi kansallisilla valvontaviranomaisilla 
on vahvat kannustimet minimoida 
pankkikriisien mahdolliset vaikutukset 
kansallisiin talouksiinsa toteuttamalla 
yksipuolisia toimia pankkitoimintojen 
turvaamiseksi, esimerkiksi rajoittamalla 
konsernin sisäisiä siirtoja tai 
lainaustoimintaa, tai asettamalla suurempia 
likviditeetti- ja pääomavaatimuksia 
mahdollisesti kaatuvien emoyritysten 
tytäryrityksille, jotka ovat sijoittautuneet 
niiden lainkäyttöalueille. Kansalliset ja 
kiistanalaiset kotijäsenvaltioon ja 
vastaanottavaan jäsenvaltioon liittyvät 
kysymykset vähentävät merkittävästi 
rajatylittävien kriisinratkaisuprosessien 
tehokkuutta. Tämä rajoittaa pankkien 
rajatylittävää toimintaa, luo tällä tavoin 
esteitä perusvapauksien käytölle ja 
vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) [ ] annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä [ ] on jossain 
määrin yhdenmukaistettu kansallisia 
pankkialan kriisinratkaisusääntöjä, ja 
siinä säädetään yhteistyöstä, jota 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
käsitellessään rajojen yli toimivien 
pankkien kaatumista. Direktiivillä [ ] ei 
kuitenkaan saavuteta täydellistä
yhdenmukaistamista eikä keskitetä 
päätöksentekomenettelyä. Siinä säädetään 
lähinnä yhteisistä kriisinratkaisuvälineistä 

(6) [ ] annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi [ ]1 on ratkaiseva 
askel kohti kansallisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen 
yhdenmukaistamista, ja siinä säädetään 
yhteistyöstä, jota 
kriisinratkaisuviranomaisten on tehtävä 
käsitellessään rajojen yli toimivien 
pankkien kaatumista. Direktiivillä [ ] ei 
kuitenkaan saavuteta absoluuttista
yhdenmukaistamista eikä keskitetä 
päätöksentekomenettelyä. Siinä säädetään 
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ja -valtuuksista, jotka ovat jokaisen 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
käytettävissä, mutta jätetään kansallisille 
viranomaisille harkintavaltaa näiden 
välineiden sekä kriisinratkaisumenettelyjä 
tukevien kansallisten rahoitusjärjestelyjen 
käytössä. Direktiivi [ ] ei estä sitä, että 
jäsenvaltiot tekevät rajojen yli toimivien 
konsernien kriisinratkaisusta erillisiä ja 
mahdollisesti epäyhdenmukaisia päätöksiä, 
jotka voivat vaikuttaa kriisinratkaisun 
kokonaiskustannuksiin. Koska direktiivissä 
säädetään kansallisista 
rahoitusjärjestelyistä, sillä ei myöskään 
vähennetä riittävästi pankkien riippuvuutta 
kansallisista talousarvioista saatavasta 
tuesta eikä estetä jäsenvaltioita 
soveltamasta erilaisia lähestymistapoja 
rahoitusjärjestelyjen käyttöön.

lähinnä yhteisistä kriisinratkaisuvälineistä 
ja -valtuuksista, jotka ovat jokaisen 
jäsenvaltion kansallisten viranomaisten 
käytettävissä, mutta jätetään kansallisille 
viranomaisille jonkin verran
harkintavaltaa näiden välineiden sekä 
kriisinratkaisumenettelyjä tukevien 
kansallisten rahoitusjärjestelyjen käytössä. 
Huolimatta Euroopan 
valvontaviranomaiselle (Euroopan 
pankkiviranomainen) annetuista 
sovittelutehtävistä direktiivi [ ] ei täysin
estä sitä, että jäsenvaltiot tekevät rajojen yli 
toimivien konsernien kriisinratkaisusta 
erillisiä ja mahdollisesti epäyhdenmukaisia 
päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa 
kriisinratkaisun kokonaiskustannuksiin. 
Koska direktiivissä säädetään kansallisista 
rahoitusjärjestelyistä, sillä ei myöskään 
vähennetä riittävästi pankkien riippuvuutta 
kansallisista talousarvioista saatavasta 
tuesta eikä täysin estetä jäsenvaltioita 
soveltamasta erilaisia lähestymistapoja 
rahoitusjärjestelyjen käyttöön. Siksi olisi 
siirryttävä asteittain maksukyvyttömyyttä 
koskevaan unionin järjestelmään.
____________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja 
kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston 
direktiivien 77/91/ETY ja 82/891/EY, 
direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 
2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY ja 
2011/35/EY ja asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 muuttamisesta, EUVL C, s. .

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhdenmukaisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Kriisinratkaisurahaston 
avulla olisi varmistettava 
hallintokäytäntöjen yhdenmukaisuus 
kriisinratkaisun rahoituksessa ja vältettävä 
se, että toisistaan poikkeavat kansalliset 
käytännöt luovat esteitä perusvapauksien 
käytölle tai vääristävät kilpailua 
sisämarkkinoilla. Pankkien olisi 
rahoitettava kriisiratkaisurahasto suoraan, 
ja rahaston varat olisi yhdistettävä unionin 
tasolla, jotta kriisinratkaisuresurssit 
voitaisiin jakaa puolueettomasti 
jäsenvaltioiden kesken. Näin voitaisiin 
lujittaa rahoitusvakautta ja heikentää 
kytköstä yksittäisten jäsenvaltioiden 
julkisen talouden rahoitusaseman ja 
kyseisissä jäsenvaltioissa toimivien 
pankkien ja yritysten rahoituskustannusten 
välillä.

(11) Yhteinen pankkialan 
kriisinratkaisurahasto, jäljempänä 
’kriisinratkaisurahasto’, on olennainen osa, 
jota ilman yhteinen 
kriisinratkaisumekanismi ei voisi toimia 
kunnolla. Keskenään erilaiset kansalliset 
rahoitusjärjestelmät väärentäisivät 
yhteisten pankkialan 
kriisinratkaisusääntöjen soveltamisen 
sisämarkkinoilla. Jos kriisinratkaisun 
rahoitus säilyisi kansallisena, valtioiden 
ja pankkialan välinen kytkös ei katkeaisi 
ja sijoittajat asettaisivat edelleen 
lainaehtoja pankkien sijoittautumispaikan 
pikemminkin kuin niiden 
luottokelpoisuuden perusteella. Myös 
rahoitusmarkkinoiden voimakas 
pirstoutuminen jatkuisi.
Kriisinratkaisurahaston avulla olisi 
varmistettava hallintokäytäntöjen 
yhdenmukaisuus kriisinratkaisun 
rahoituksessa ja vältettävä se, että 
toisistaan poikkeavat kansalliset käytännöt 
luovat esteitä perusvapauksien käytölle tai 
vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla. 
Pankkien olisi rahoitettava 
kriisiratkaisurahasto suoraan, ja rahaston 
varat olisi yhdistettävä unionin tasolla, 
jotta kriisinratkaisuresurssit voitaisiin jakaa 
puolueettomasti jäsenvaltioiden kesken. 
Näin voitaisiin lujittaa rahoitusvakautta ja 
heikentää kytköstä yksittäisten 
jäsenvaltioiden julkisen talouden 
rahoitusaseman ja kyseisissä 
jäsenvaltioissa toimivien pankkien ja 
yritysten rahoituskustannusten välillä. 
Tämän kytköksen heikentämiseksi 
edelleen olisi kiellettävä yhteisen 
kriisinratkaisumekanismin päätökset, 
jotka vaikuttavat suoraan jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä selkeästä ja 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

(16) EKP:llä on yhteisessä 
valvontamekanismissa toimivana valvojana 
parhaat edellytykset arvioida, onko 
luottolaitos tosiasiallisesti tai 
todennäköisesti kaatumassa ja onko 
kohtuullista odottaa, että sen kaatuminen 
voidaan estää kohtuullisessa ajassa 
vaihtoehtoisilla yksityisen sektorin tai 
valvontaviranomaisten toimilla. Saatuaan 
asiasta EKP:n ilmoituksen 
kriisinratkaisuneuvoston olisi annettava 
komissiolle suositus. Eri etujen 
tasapainottamiseksi komission olisi 
päätettävä laitoksen asettamisesta 
kriisinratkaisuun sekä 
kriisinratkaisuneuvoston suosituksessaan 
esittämän ehdotuksen mukaisesta
selkeästä ja yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisukehyksestä, jossa 
vahvistettaisiin kriisinratkaisutoimet, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto toteuttaa. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi tämän 
kehyksen rajoissa päätettävä 
kriisinratkaisujärjestelmästä ja 
ohjeistettava kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia 
kriisinratkaisuvälineiden ja -valtuuksien 
käytössä, joka toteutetaan kansallisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
neuvoston olisi nimitettävä pääjohtaja ja 
varapääjohtaja komission ehdotuksesta 
kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia.
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee yhteen osallistuvaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai 
konsernin kriisiratkaisusta, sen olisi 
kutsuttava päätöksentekomenettelyyn 
mukaan myös asianomaisen jäsenvaltion 
nimeämä jäsen, joka edustaa sen 
kansallista kriisinratkaisuviranomaista.
Kun kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni. Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
voidaan kutsua myös tarkkailijoita, muun 
muassa Euroopan vakausmekanismin ja 
euroryhmän edustaja.

(19) Jotta päätöksentekomenettely olisi 
kriisinratkaisussa nopeaa ja tehokasta, 
kriisinratkaisuneuvoston olisi oltava 
erityinen unionin virasto, jolla on sen 
erityistehtäviä vastaavat rakenne ja joka 
poikkeaa kaikkien muiden unionin 
virastojen mallista. Sen kokoonpanossa 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
kaikki edut, jotka ovat merkityksellisiä 
kriisinratkaisumenettelyissä. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi toimittava 
johdon istunnoissa ja täysistunnoissa. 
Johdon istunnossa siihen olisi kuuluttava 
pääjohtaja, varapääjohtaja sekä komission 
ja EKP:n edustajat. Ottaen huomioon 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävät 
pääjohtaja ja varapääjohtaja olisi 
nimitettävä ansioiden, taitojen, 
pankkitoiminta- ja rahoituskysymysten 
tuntemuksen sekä rahoitusalan 
valvonnan ja sääntelyn kannalta 
merkityksellisen kokemuksen perusteella.
Pääjohtaja ja varapääjohtaja olisi 
valittava avoimessa valintamenettelyssä, 
josta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle olisi tiedotettava 
asianmukaisesti. Valintamenettelyssä olisi 
noudatettava sukupuolten välisen 
tasapainon periaatetta. Komission olisi 
toimitettava Euroopan parlamentin 
toimivaltaiselle valiokunnalle pääjohtaja-
ja varapääjohtajaehdokkaiden lopullinen 
luettelo. Komission olisi toimitettava 
pääjohtajan ja varapääjohtajan 
nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan 
parlamentille hyväksyttäväksi. Euroopan 
parlamentin hyväksyttyä ehdotuksen 
neuvoston olisi hyväksyttävä 
täytäntöönpanopäätös pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämiseksi. Kun 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto 
keskustelee rajojen yli toimivasta 
konsernista, sen päätöksentekomenettelyyn 
olisi kutsuttava mukaan myös 
kotijäsenvaltion ja kaikkien 
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vastaanottavien jäsenvaltioiden nimeämät 
jäsenet, jotka edustavat asianomaisia 
kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia. 
Kotijäsenvaltion viranomaisilla ja 
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi kuitenkin oltava 
tasapainoinen vaikutus päätökseen, minkä 
vuoksi vastaanottavien jäsenvaltioiden 
viranomaisilla olisi oltava yksi yhteinen 
ääni.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Koska kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat 
jäsenet vaihtuisivat sen mukaan, missä 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa 
asianomainen laitos toimii, pysyvien 
osallistujien – pääjohtaja, varapääjohtaja, 
komission edustaja ja EKP:n edustaja –
olisi varmistettava, että 
kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnon 
päätökset ovat eri kokoonpanoissa 
johdonmukaisia, asianmukaisia ja 
oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Kriisiratkaisuneuvoston kokouksiin 
olisi myös voitava kutsua tarkkailijoita, 
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muun muassa Euroopan 
vakausmekanismin (EVM) ja euroryhmän 
edustaja.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi 
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Sen vuoksi kriisinratkaisun 
tavoitteena olisi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden 
varmistaminen, rahoitusjärjestelmän 
vakauden säilyttäminen, moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
kaatumassa olevat laitokset turvautuvat 
mahdollisimman vähän julkiseen 
rahoitustukeen, sekä tallettajien 
suojaaminen.

(28) Kaatumassa olevan laitoksen 
selvittäminen tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä saattaisi
vaarantaa rahoitusvakauden, keskeyttää 
olennaisten palvelujen tarjonnan ja 
vaikuttaa tallettajien suojaan. Tällöin 
kriisinratkaisuvälineiden käyttö on yleisen 
edun mukaista. Sen vuoksi kriisinratkaisun 
tavoitteena olisi oltava olennaisten 
rahoituspalvelujen jatkuvuuden, muun 
muassa talletusten jatkuvan 
käytettävyyden, varmistaminen, 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
säilyttäminen sekä moraalikadon 
vähentäminen huolehtimalla siitä, että 
kaatumassa olevat laitokset turvautuvat 
mahdollisimman vähän julkiseen 
rahoitustukeen.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Maksukyvyttömyyslakien 
yhdenmukaistamista kaikkialla unionissa, 
joka olisi merkittävä askel kohti todellisia 
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sisämarkkinoita, ei vielä ole saatu aikaan. 
Yhteiseen valvontamekanismiin 
osallistuviin jäsenvaltioihin 
sijoittautuneiden yhteisöjen ja muihin 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
yhteisöjen osalta velkojien saatavien 
etuoikeusjärjestys 
maksukyvyttömyystapauksessa, 
tallettajien asettaminen etusijalle mukaan 
luettuna, on kuitenkin direktiivillä [ ] 
toteutettavan yhdenmukaistamisen vuoksi 
sama. Tämä yhteensovittaminen poistaa 
merkittävän sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön lähteen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

(36) Komission olisi kulloisenkin 
tapauksen olosuhteiden mukaisesti 
vahvistettava kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta kehys kriisinratkaisutoimia 
varten, ja sillä olisi oltava mahdollisuus 
määrätä käyttöön kaikki tarvittavat 
kriisinratkaisuvälineet. 
Kriisinratkaisuneuvoston olisi päätettävä 
yksityiskohtaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä tämän selkeän 
ja tarkan kehyksen rajoissa. Käytettävissä 
oleviin kriisinratkaisuvälineisiin olisi 
kuuluttava liiketoiminnan myynti, 
omaisuudenhoitoyhtiön käyttö, 
velkakirjojen arvon alaskirjaus ja varojen 
erottelu, joista säädetään myös direktiivissä 
[ ]. Kehyksen avulla olisi myös voitava 
arvioida, täyttyvätkö pääomainstrumenttien 
alaskirjauksen ja muuntamisen 
edellytykset.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Kriisinratkaisutoimen tehokkuus ja 
yhdenmukaisuus olisi varmistettava 
kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Tätä 
varten kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
poikkeustapauksissa ja silloin, kun 
kansallinen kriisinratkaisuviranomainen ei 
ole pannut kriisinratkaisuneuvoston 
päätöstä lainkaan tai riittävästi täytäntöön, 
annettava valtuudet siirtää kriisinratkaisun 
kohteena olevan laitoksen tietyt oikeudet, 
varat tai velat toiselle henkilölle tai vaatia 
sellaisten velkainstrumenttien 
muuntamista, joihin sisältyy sopimusehto 
niiden muuntamisesta tietyissä 
olosuhteissa. Olisi suljettava pois kaikki 
kansallisten viranomaisten toimet, jotka 
rajoittaisivat kriisinratkaisuneuvoston 
valtuuksien tai tehtävien käyttöä tai 
vaikuttaisivat siihen.

(48) Kriisinratkaisutoimen tehokkuus ja 
yhdenmukaisuus olisi varmistettava 
kaikissa osallistuvissa jäsenvaltioissa. Tätä 
varten kriisinratkaisuneuvostolle olisi 
silloin, kun kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole pannut 
kriisinratkaisuneuvoston päätöstä lainkaan 
tai riittävästi täytäntöön, annettava 
valtuudet antaa suoraan määräyksiä 
kriisinratkaisun kohteena olevalle 
laitokselle.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisuneuvostolla on oikeus saada 
kaikki merkitykselliset tiedot, 
työntekijöillä ei saisi olla mahdollisuutta 
vedota salassapitosääntöihin estääkseen 
tietojen antamisen 
kriisinratkaisuneuvostolle.

(53) Sen varmistamiseksi, että 
kriisinratkaisuneuvostolla on oikeus saada 
kaikki merkitykselliset tiedot, 
asianomaisilla yhteisöillä ja niiden
työntekijöillä ei saisi olla mahdollisuutta 
vedota salassapitosääntöihin estääkseen 
tietojen antamisen 
kriisinratkaisuneuvostolle.
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Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jotta voitaisiin varmistaa 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
tehtävien päätösten noudattaminen, 
rikkomisista olisi määrättävä oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia. 
Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
oikeus ohjeistaa kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia määräämään 
sakkoja tai uhkasakkoja yrityksille, jotka 
eivät noudata kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksissä asetettuja velvoitteita. 
Yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
täytäntöönpanokäytäntöjen 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvostolla 
olisi oltava oikeus antaa kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille osoitettuja 
ohjeita, jotka koskevat sakkojen ja 
uhkasakkojen käyttöä.

(54) Jotta voitaisiin varmistaa 
kriisinratkaisumekanismin puitteissa 
tehtävien päätösten noudattaminen, 
rikkomisista olisi määrättävä oikeasuhteisia 
ja varoittavia seuraamuksia. 
Kriisinratkaisuneuvostolla olisi oltava 
oikeus ohjeistaa kansallisia 
kriisinratkaisuviranomaisia määräämään 
hallinnollisia seuraamuksia tai 
uhkasakkoja yhteisöille, jotka eivät 
noudata kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksissä asetettuja velvoitteita. 
Yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
täytäntöönpanokäytäntöjen 
varmistamiseksi kriisinratkaisuneuvostolla 
olisi oltava oikeus antaa kansallisille 
kriisinratkaisuviranomaisille osoitettuja 
ohjeita, jotka koskevat hallinnollisten 
seuraamusten ja uhkasakkojen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen rikkoo 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin 
sääntöjä siten, ettei se käytä sille 
kansallisen lainsäädännön nojalla 
annettuja valtuuksia panna 
kriisinratkaisuneuvoston antama ohje 

Poistetaan.
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täytäntöön, kyseinen jäsenvaltio voi 
sovellettavan oikeuskäytännön mukaisesti 
olla velvollinen korvaamaan vahingot, 
joita aiheutuu henkilöille, tapauksen 
mukaan myös kriisinratkaisun kohteena 
olevalle yhteisölle tai konsernille, tai 
kyseisen yhteisön tai konsernin minkä 
tahansa osan velkojille missä tahansa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) On kuitenkin perusteltua käyttää 
rahastoa, ennen kuin kaikkien velkojien 
resurssit on käytetty loppuun, kun 
kriisinratkaisuprosessissa alettaisiin 
alaskirjata talletuksia. Kansalaisten 
luottamus siihen, että heidän säästönsä 
ovat turvassa täysin riskittömissä 
talletuksissa, joissa tuotto on vastaavasti 
alhainen, on pankkijärjestelmää kohtaan 
tunnetun yleisen luottamuksen 
kulmakiviä. Talletusten jatkuvan 
käytettävyyden varmistaminen on 
epäilemättä yksi pankkien kriittisistä 
toiminnoista. Lisäksi luottamuksen puute 
talletusten turvallisuuteen saattaa 
käynnistää talletuspaon, jolla olisi 
tuhoisia vaikutuksia rahoitusvakauteen. 
Talletusten turvaaminen 
kriisinratkaisuprosessissa on siten 
kriisinratkaisutavoitteiden mukaista, joten 
siihen kannattaa erityisesti pyrkiä 
riippumatta osakkeenomistajien ja 
velkojien tappioiden kattamiseksi ja 
pääomapohjan vahvistamiseksi 
suorittaman rahoitusosuuden määrästä.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(61 a) Jotta varmistetaan, että tässä 
asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin 
on välittömästi saatavilla riittävästi 
rahoitusta, rahaston olisi aloitettava 
toimintansa vasta, kun on toteutettu 
lainajärjestely mieluiten yhteisön julkisen 
välineen puitteissa. Rahoituksen 
täysimääräinen saatavuus on olennaisen 
tärkeää koko järjestelmän uskottavuuden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon 
maksettavissa rahoitusosuuksissa olisi 
otettava huomioon luottolaitoksiin liittyvän 
riskin suuruus.

(63) Jotta voitaisiin varmistaa 
rahoitusosuuksien oikeudenmukainen 
laskeminen ja tarjota kannustimia toimia 
pienemmällä riskillä, rahastoon 
maksettavissa rahoitusosuuksissa, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto määrittelee 
toimivaltaisen viranomaisen ehdotuksesta,
olisi otettava huomioon luottolaitoksiin 
liittyvän riskin suuruus.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason kansallisena
kriisinratkaisuviranomaisena.

1. Jos komissio tai kriisinratkaisuneuvosto 
tämän asetuksen nojalla hoitaa tehtäviä tai 
käyttää valtuuksia, jotka annetaan 
direktiivillä [ ] osallistuvan jäsenvaltion 
kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen 
käyttöön, kriisinratkaisuneuvostoa pidetään 
tätä asetusta ja direktiiviä [ ] sovellettaessa 
asianomaisena kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena tai, jos on 
kyse rajojen yli toimivan konsernin 
kriisinratkaisusta, asianomaisena 
konsernitason 
kriisinratkaisuviranomaisena.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio 
ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki 
seuraavat tekijät:

2. Tehdessään päätöksiä tai toteuttaessaan 
toimia, jotka voivat vaikuttaa useampaan 
kuin yhteen osallistuvaan jäsenvaltioon, ja 
erityisesti tehdessään vähintään kahteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautuneita 
konserneja koskevia päätöksiä komissio ja 
kriisinratkaisuneuvosto ottavat
asianmukaisesti huomioon kaikki seuraavat 
tekijät:

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tasapainoisesti 
huomioon 2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 
artiklassa mainitut kriisinratkaisutavoitteet 
kunkin tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

3. Komissio ja kriisinratkaisuneuvosto 
ottavat tasapainoisesti huomioon 
2 kohdassa mainitut tekijät ja 12 artiklassa 
mainitut kriisinratkaisutavoitteet kunkin 
tapauksen luonteen ja olosuhteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä ei saa vaatia jäsenvaltioita 
myöntämään poikkeuksellista julkista 
rahoitustukea.

4. Kriisinratkaisuneuvoston tai komission 
päätöksissä tai toimissa ei saa vaatia 
jäsenvaltioita myöntämään 
poikkeuksellista julkista rahoitustukea eikä 
vaikuttaa suoraan jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tehdessään päätöksiä tai 
toteuttaessaan toimia 
kriisinratkaisuneuvoston on tiedotettava 
kyseisten yhteisöjen työntekijöiden 
edustajille ja kuultava heitä.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan kriisinratkaisuneuvosto 
arvioi, täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

2. Saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen kriisinratkaisuneuvosto arvioi, 
täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
kriisinratkaisuvälineiden kehys;

b) 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
kriisinratkaisuvälineiden kehys;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää omasta aloitteestaan tai
mahdollisen 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen tai 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 

6. Ottaen huomioon tapauksen 
olosuhteiden kiireellisyyden komissio 
päättää 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
ja 5 kohdassa tarkoitetun, 
kriisinratkaisuneuvoston antaman 
suosituksen perusteella yhteisön 
asettamisesta kriisinratkaisuun sekä 
kyseiseen yhteisöön sovellettavien 
kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja 
kriisinratkaisurahaston 
kriisinratkaisutoimea tukevan käytön 
kehyksestä. Komissio voi päättää pyytää 
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kehyksestä. Komissio voi omasta 
aloitteestaan päättää asettaa yhteisön 
kriisinratkaisuun, jos kaikki 2 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

kriisinratkaisuneuvostoa tarkistamaan 5 
kohdassa tarkoitettua suositustaan.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia. Jos esiintyy 
valtiontukea, kriisinratkaisuneuvosto voi 
tehdä päätöksen vasta sen jälkeen, kun 
komissio on tehnyt päätöksen 
valtiontuesta.

8. Kriisinratkaisuneuvosto päättää 
komission päätöksellä käyttöön otetun 
kehyksen rajoissa 20 artiklan mukaisesta 
kriisinratkaisujärjestelmästä sekä 
varmistaa, että asianomaiset kansalliset 
kriisinratkaisuviranomaiset toteuttavat 
tarvittavat kriisinratkaisutoimet 
pannakseen kriisinratkaisujärjestelmän 
täytäntöön. Kriisinratkaisuneuvoston 
päätös osoitetaan asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille, 
ja siinä ohjeistetaan kyseisiä viranomaisia, 
joiden on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet pannakseen 26 artiklan 
mukaisesti kriisinratkaisuneuvoston 
päätöksen täytäntöön käyttämällä 
direktiivissä [ ] ja erityisesti sen 56–
64 artiklassa säädettyjä 
kriisinratkaisuvaltuuksia.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo 
saadessaan 1 kohdan mukaisen 
ilmoituksen tai toimiessaan omasta 
aloitteestaan, että 
kriisinratkaisutoimenpiteet voivat olla 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, se pyytää 
asianomaista osallistuvaa jäsenvaltiota tai 
asianomaisia osallistuvia jäsenvaltioita 
ilmoittamaan suunnitelluista toimenpiteistä 
viipymättä komissiolle SEUT-sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9. Jos kriisinratkaisuneuvosto katsoo, että 
kriisinratkaisutoimenpiteet voivat olla 
SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua valtiontukea, se pyytää 
asianomaista osallistuvaa jäsenvaltiota tai 
asianomaisia osallistuvia jäsenvaltioita 
ilmoittamaan suunnitelluista toimenpiteistä 
viipymättä komissiolle SEUT-sopimuksen 
108 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan
tarkistaa kriisinratkaisukehystä koskevaa 
päätöstään ja tehdä tarvittavat muutokset, 
kun kriisinratkaisutavoitteiden 
saavuttaminen sitä edellyttää.

3. Komissio voi kriisinratkaisuneuvoston 
suosituksesta tarkistaa 
kriisinratkaisukehystä koskevaa päätöstään 
ja tehdä tarvittavat muutokset, kun 
kriisinratkaisutavoitteiden saavuttaminen 
sitä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on käytettävä näihin tarkoituksiin 
sen kansallisen lainsäädännön mukaisia 
valtuuksiaan, jolla direktiivi [ ] pannaan 

Jollei tämän asetuksen säännöksistä 
muuta johdu, niiden on käytettävä näihin 
tarkoituksiin sen kansallisen lainsäädännön 
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täytäntöön, ja noudatettava kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuja edellytyksiä. 
Kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on annettava kriisinratkaisuneuvostolle 
täydellinen ilmoitus näiden valtuuksien 
käytöstä. Kaikissa niiden toteuttamissa 
toimissa on noudatettava 16 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettua päätöstä.

mukaisia valtuuksiaan, jolla direktiivi [ ] 
pannaan täytäntöön, ja noudatettava 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja 
edellytyksiä. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on annettava 
kriisinratkaisuneuvostolle täydellinen 
ilmoitus näiden valtuuksien käytöstä. 
Kaikissa niiden toteuttamissa toimissa on 
noudatettava 16 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
määrätä kriisinratkaisun kohteena oleva 
laitos

2. Jos kansallinen 
kriisinratkaisuviranomainen ei ole 
soveltanut 16 artiklassa tarkoitettua 
päätöstä tai on soveltanut sitä tavalla, jolla 
ei pystytä saavuttamaan tämän asetuksen 
mukaisia kriisinratkaisutavoitteita, 
kriisinratkaisuneuvostolla on valtuudet 
antaa suoraan määräyksiä kriisinratkaisun 
kohteena olevalle laitokselle.

a) siirtämään kriisinratkaisun kohteena 
olevan laitoksen tietyt oikeudet, varat tai 
velat toiselle henkilölle;
b) vaatimaan sellaisten 
velkainstrumenttien muuntamista, joihin 
sisältyy sopimusehto muuntamisesta 
18 artiklassa mainituissa olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaakseen 7, 8, 11, 16 ja 17 artiklassa
tarkoitettuja tehtäviään 
kriisinratkaisuneuvosto voi suoraan tai 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välityksellä pyytää seuraavia 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä 
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisuneuvostolle tällä asetuksella 
annettujen tehtävien hoitamiseen:

1. Hoitaakseen tässä asetuksessa
tarkoitettuja tehtäviään 
kriisinratkaisuneuvosto voi suoraan tai 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
välityksellä pyytää seuraavia 
oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä 
toimittamaan kaikki tiedot, jotka tarvitaan 
kriisinratkaisuneuvostolle tällä asetuksella 
annettujen tehtävien hoitamiseen:

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaakseen 7, 8, 11, 16 ja 17 artiklassa
tarkoitettuja tehtäviä 
kriisinratkaisuneuvosto voi suorittaa kaikki 
tarpeelliset 32 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja, osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneita tai siellä olevia henkilöitä 
koskevat tutkimukset, jollei asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
vahvistetuista muista edellytyksistä muuta 
johdu.

1. Hoitaakseen tässä asetuksessa
tarkoitettuja tehtäviä 
kriisinratkaisuneuvosto voi suorittaa kaikki 
tarpeelliset 32 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja, osallistuvaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneita tai siellä olevia henkilöitä 
koskevat tutkimukset, jollei asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
vahvistetuista muista edellytyksistä muuta 
johdu.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hoitaakseen 7, 8, 11, 16 ja 17 artiklassa
tarkoitettuja tehtäviä 

1. Hoitaakseen tässä asetuksessa
tarkoitettuja tehtäviä 
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kriisinratkaisuneuvosto voi, jollei asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
vahvistetuista muista edellytyksistä muuta 
johdu, suorittaa 32 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen oikeushenkilöiden 
liiketiloissa kaikki tarpeelliset paikalla 
tehtävät tarkastukset, jos asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille 
ilmoitetaan tästä ennakolta. Jos 
tarkastusten moitteeton ja tehokas 
suorittaminen sitä edellyttää, 
kriisinratkaisuneuvosto voi suorittaa 
paikalla tehtävän tarkastuksen 
ilmoittamatta siitä ennakolta kyseisille 
oikeushenkilöille.

kriisinratkaisuneuvosto voi, jollei asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
vahvistetuista muista edellytyksistä muuta 
johdu, suorittaa 32 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen oikeushenkilöiden 
liiketiloissa kaikki tarpeelliset paikalla 
tehtävät tarkastukset, jos asianomaisille 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille 
ilmoitetaan tästä ennakolta. Jos 
tarkastusten moitteeton ja tehokas 
suorittaminen sitä edellyttää, 
kriisinratkaisuneuvosto voi suorittaa 
paikalla tehtävän tarkastuksen 
ilmoittamatta siitä ennakolta kyseisille 
oikeushenkilöille.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvoston virkamiehillä 
ja muilla henkilöillä, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto on valtuuttanut 
suorittamaan paikalla tehtävän 
tarkastuksen, on valtuudet päästä 
kriisinratkaisuneuvoston 32 artiklan 
2 kohdan nojalla antaman 
tutkintapäätöksen kohteena olevien 
oikeushenkilöiden liiketiloihin ja maa-
alueille, ja heillä on kaikki 32 artiklan 
1 kohdassa säädetyt valtuudet.

2. Kriisinratkaisuneuvoston virkamiehillä 
ja muilla henkilöillä, jotka 
kriisinratkaisuneuvosto on valtuuttanut 
suorittamaan paikalla tehtävän 
tarkastuksen, on valtuudet päästä 
kriisinratkaisuneuvoston 33 artiklan 
2 kohdan nojalla antaman 
tutkintapäätöksen kohteena olevien 
oikeushenkilöiden liiketiloihin ja maa-
alueille, ja heillä on kaikki 33 artiklan 
1 kohdassa säädetyt valtuudet.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – otsikko



PR\1004258FI.doc 27/49 PE519.706v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Sakot Hallinnolliset seuraamukset

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kriisinratkaisuneuvosto toteaa, että 
2 artiklassa tarkoitettu yhteisö on 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
syyllistynyt johonkin 2 kohdassa 
tarkoitettuun rikkomiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
asianomaista kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista määräämään 
direktiivin [ ] mukaisesti sakon kyseiselle 
2 artiklassa tarkoitetulle yhteisölle.

1. Jos kriisinratkaisuneuvosto toteaa, että 
2 artiklassa tarkoitettu yhteisö on 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
syyllistynyt johonkin 2 kohdassa 
tarkoitettuun rikkomiseen, 
kriisinratkaisuneuvosto ohjeistaa 
asianomaista kansallista 
kriisinratkaisuviranomaista määräämään 
direktiivin [ ] 100 artiklan mukaisesti 
hallinnollisen seuraamuksen kyseiselle 
2 artiklassa tarkoitetulle yhteisölle.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitetuille 
yhteisöille voidaan määrätä sakkoja
seuraavista rikkomisista:

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitetuille 
yhteisöille voidaan määrätä hallinnollisia 
seuraamuksia seuraavista rikkomisista:

Or. en



PE519.706v01-00 28/49 PR\1004258FI.doc

FI

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kun ne eivät suostu 33 artiklan 
mukaiseen yleiseen tutkimukseen tai 
paikalla tehtävään tarkastukseen eivätkä 
toimita 32 artiklan mukaisesti pyydettyjä 
tietoja;

b) kun ne eivät suostu 33 artiklan 
mukaiseen yleiseen tutkimukseen tai 
34 artiklan mukaiseen paikalla tehtävään 
tarkastukseen;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun ne eivät noudata 
kriisinratkaisuneuvoston 24 artiklan nojalla 
niille osoittamaa päätöstä.

d) kun ne eivät noudata 
kriisinratkaisuneuvoston 26 artiklan nojalla 
niille osoittamaa päätöstä.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
julkistettava kaikki sakot, jotka määrätään 
1 kohdan nojalla. Jos julkistaminen 
aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa 
osapuolille, kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
julkistettava seuraamus ilman osapuolten 
nimiä.

3. Kansallisten 
kriisinratkaisuviranomaisten on 
julkistettava kaikki hallinnolliset 
seuraamukset, jotka määrätään 1 kohdan 
nojalla. Jos julkistaminen aiheuttaisi 
suhteetonta vahinkoa osapuolille, 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
on julkistettava seuraamus ilman 
osapuolten nimiä.
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Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvosto antaa 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille 
osoitetut ohjeet sakkojen ja uhkasakkojen 
soveltamisesta yhdenmukaisten, 
tehokkaiden ja toimivien 
täytäntöönpanokäytäntöjen vahvistamiseksi 
ja tämän asetuksen yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

4. Kriisinratkaisuneuvosto antaa 
kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille 
osoitetut ohjeet hallinnollisten 
seuraamusten ja uhkasakkojen 
soveltamisesta yhdenmukaisten, 
tehokkaiden ja toimivien 
täytäntöönpanokäytäntöjen vahvistamiseksi 
ja tämän asetuksen yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luottolaitos noudattamaan 32 artiklan 
nojalla tehtyä päätöstä;

a) 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö
noudattamaan 32 artiklan nojalla tehtyä 
päätöstä;

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uhkasakon on oltava tehokas ja 2. Uhkasakon on oltava tehokas ja 
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oikeasuhteinen. Uhkasakko määrätään 
maksettavaksi päivittäin, kunnes 
luottolaitos tai kyseessä oleva henkilö 
noudattaa 1 kohdan a–d kohdassa
tarkoitettua päätöstä.

oikeasuhteinen. Uhkasakko määrätään 
maksettavaksi päivittäin, kunnes 
2 artiklassa tarkoitettu yhteisö tai kyseessä 
oleva henkilö noudattaa 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitettua päätöstä.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja 
komission ja EKP:n nimittämien 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Jollei 53 artiklan 
6 kohdasta muuta johdu, toimikautta ei 
voida uusia.

2. Pääjohtajan, varapääjohtajan ja 
komission ja EKP:n nimittämien 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenten 
toimikausi on viisi vuotta. Jollei 52 artiklan 
6 kohdasta muuta johdu, toimikautta ei 
voida uusia.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto, 
jonka tehtävät määritellään 47 artiklassa;

a) kriisinratkaisuneuvoston täysistunto, 
jonka tehtävät määritellään 46 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto, 
jonka tehtävät määritellään 51 artiklassa;

b) kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto, 
jonka tehtävät määritellään 50 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pääjohtaja, jonka tehtävät määritellään 
53 artiklassa.

c) pääjohtaja, jonka tehtävät määritellään 
52 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti mahdollisten sellaisten 
osallistuvien jäsenvaltioiden edustajien 
läsnäollessa, joiden rahayksikkö ei ole 
euro.

6. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa 
suullisesti tai kirjallisesti Euroopan 
parlamentin tai neuvoston sille osoittamiin 
kysymyksiin omien menettelyjensä 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Pääjohtaja voi käydä pyynnöstä 
luottamuksellisia suullisia keskusteluja 
suljettujen ovien takana Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja 
edellytetään perussopimuksen mukaisten 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä 
näiden keskustelujen järjestämiseksi 
varmistaakseen täyden 
luottamuksellisuuden niiden 
salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka 
EKP:lle on määrätty asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön mukaisena 
toimivaltaisena viranomaisena.

7. Pääjohtaja voi käydä pyynnöstä 
luottamuksellisia suullisia keskusteluja 
suljettujen ovien takana Euroopan 
parlamentin toimivaltaisen valiokunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien 
kanssa silloin, kun tällaisia keskusteluja 
edellytetään perussopimuksen mukaisten 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksien 
käyttämiseksi. Euroopan parlamentti ja 
kriisinratkaisuneuvosto tekevät 
sopimuksen yksityiskohtaisista säännöistä 
näiden keskustelujen järjestämiseksi 
varmistaakseen täyden 
luottamuksellisuuden niiden 
salassapitovelvoitteiden mukaisesti, jotka 
kriisinratkaisuneuvostolle on määrätty 
tässä asetuksessa ja direktiivin [ ] 
76 artiklassa sen toimiessa kansallisena 
kriisinratkaisuviranomaisena 5 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

Antaessaan 41 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun kertomuksen 
kriisinratkaisuneuvosto toimittaa sen 
samanaikaisesti suoraan osallistuvien 
jäsenvaltioiden kansallisille 
parlamenteille.
Kansalliset parlamentit voivat toimittaa 
kriisinratkaisuneuvostolle perusteltuja 
huomautuksiaan tästä kertomuksesta.

Or. en
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

2. Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet toimivat 
riippumattomasti, puolueettomasti ja koko 
unionin edun mukaisesti pyytämättä tai 
ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai 
elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta 
taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä 
elimeltä.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 
esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten 
49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille;

a) hyväksyy kunkin vuoden marraskuun 
30 päivään mennessä pääjohtajan 
esittämään luonnokseen perustuvan 
kriisinratkaisuneuvoston vuotuisen 
työohjelman seuraavaa vuotta varten ja 
toimittaa sen tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan keskuspankille;

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston b) hyväksyy kriisinratkaisuneuvoston 
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vuotuisen talousarvion 59 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

vuotuisen talousarvion 58 artiklan 
2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyväksyy 42 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

d) hyväksyy 41 artiklassa tarkoitetun 
vuosikertomuksen kriisinratkaisuneuvoston 
toiminnasta. Tässä kertomuksessa esitetään 
yksityiskohtaiset selvitykset talousarvion 
toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 
47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin sen 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1. Kriisinratkaisuneuvosto tekee 
täysistunnossaan päätöksensä jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä. Edellä 
46 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut päätökset tehdään kuitenkin sen 
jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jollei 2 ja 3 kohdasta muuta johdu,
kriisinratkaisuneuvoston johdon istuntoihin 
osallistuvat 40 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

1. Kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istuntoihin osallistuvat 39 artiklan 1 
kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 52 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

2. Käsiteltäessä 2 artiklassa tarkoitettua 
yhteisöä tai konsernia, joka on 
sijoittautunut ainoastaan yhteen 
osallistuvaan jäsenvaltioon, 51 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuu myös 
kyseisen jäsenvaltion nimittämä jäsen.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 52 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat sen 
jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 

3. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia 51 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaiseen käsittelyyn ja 
päätöksentekoprosessiin osallistuvat myös
sen jäsenvaltion nimittämä jäsen, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, sekä niiden jäsenvaltioiden 
nimittämät jäsenet, joihin konsolidoidun 
valvonnan piiriin kuuluva tytäryhtiö tai 
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yhteisö on sijoittautunut. yhteisö on sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 39 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdassa tarkoitetut 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenet 
varmistavat, että etenkin rahaston 
käyttöön liittyvät kriisinratkaisupäätökset 
ja -toimet ovat kriisinratkaisuneuvoston 
johdon istunnon eri kokoonpanoissa 
johdonmukaisia, asianmukaisia ja 
oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellä 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 

2. Käsiteltäessä rajojen yli toimivaa 
konsernia kriisinratkaisuneuvoston johdon 
istunto tekee päätöksensä osallistuvien 
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellä 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
kriisinratkaisuneuvoston jäsenillä ja sen 
jäsenvaltion nimittämällä jäsenellä, jossa 
konsernitason kriisinratkaisuviranomainen 
sijaitsee, on kullakin yksi ääni. Muilla 
osallistuvilla jäsenillä on kullakin 
äänioikeus, joka vastaa osaa yhdestä 
äänestä ja niiden jäsenvaltioiden 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten 
määrää, joihin konsolidoidun valvonnan 
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piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

piiriin kuuluva tytäryhtiö tai yhteisö on 
sijoittautunut. Äänten mennessä tasan 
pääjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen kuin 65 artiklassa tarkoitettu 
rahoituksen tavoitetaso on saavutettu, 
tietyn jäsenvaltion nimittämä jäsen voi 
pyytää kerran kriisinratkaisuneuvoston 
jatkokäsittelyä, jos käsiteltävänä oleva 
päätös vaikuttaa kyseisen jäsenvaltion 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) toteuttaa kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviota 59 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

d) toteuttaa kriisinratkaisuneuvoston 
talousarviota 58 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) laatia vuosittain kertomusluonnos, joka 
sisältää kriisinratkaisuneuvoston 
kriisinratkaisutoimia koskevan jakson sekä 
hallinnollisia ja rahatalousasioita koskevan 
jakson.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Pääjohtaja ja varapääjohtaja valitaan 
avoimessa valintamenettelyssä, jossa 
noudatetaan sukupuolten välisen 
tasapainon periaatetta ja josta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedotetaan 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuultuaan täysistunnossa 
kokoontunutta kriisinratkaisuneuvostoa
komissio esittää neuvostolle luettelon 
ehdokkaista pääjohtajan ja varapääjohtajan 
nimittämistä varten. Neuvosto nimittää 
pääjohtajan ja varapääjohtajan kuultuaan 
Euroopan parlamenttia.

5. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle 
pääjohtaja- ja 
varapääjohtajaehdokkaiden lopullisen 
luettelon.

Komissio toimittaa pääjohtajan ja 
varapääjohtajan nimittämistä koskevan 
ehdotuksen Euroopan parlamentille 
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hyväksyttäväksi. Euroopan parlamentin 
hyväksyttyä ehdotuksen neuvosto 
hyväksyy täytäntöönpanopäätöksen
pääjohtajan ja varapääjohtajan 
nimittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 40 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen nimitettävän 
ensimmäisen varapääjohtajan toimikausi 
on kolme vuotta; toimikausi voidaan uusia 
kerran viideksi vuodeksi. Pääjohtaja ja 
varapääjohtaja jatkavat tehtävässään 
seuraajiensa nimittämiseen asti.

6. Poiketen siitä, mitä 39 artiklan 
2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen nimitettävän 
ensimmäisen varapääjohtajan toimikausi 
on kolme vuotta; toimikausi voidaan uusia 
kerran viideksi vuodeksi. Pääjohtaja ja 
varapääjohtaja jatkavat tehtävässään 
seuraajiensa nimittämiseen asti.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta ja
Euroopan parlamenttia kuultuaan erottaa
pääjohtajan tai varapääjohtajan 
tehtävästään.

8. Jos pääjohtaja tai varapääjohtaja ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos he ovat 
syyllistyneet vakavaan rikkomukseen, 
neuvosto voi komission ehdotuksesta, 
jonka Euroopan parlamentti on 
hyväksynyt, hyväksyä 
täytäntöönpanopäätöksen pääjohtajan tai 
varapääjohtajan erottamiseksi tehtävästään.

Näitä tarkoituksia varten Euroopan 
parlamentti tai neuvosto voi ilmoittaa 
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komissiolle, että ne katsovat edellytysten 
pääjohtajan tai varapääjohtajan 
erottamiseksi tehtävästään täyttyneen, 
mihin komission on vastattava.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 64 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
lainajärjestelyn puitteissa saadut lainat;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kriisinratkaisuneuvoston tilinpitäjä 
toimittaa alustavan tilinpäätöksen 
tilintarkastustuomioistuimelle kunkin 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivään mennessä.

2. Kriisinratkaisuneuvoston tilinpitäjä 
toimittaa alustavan tilinpäätöksen 
kriisinratkaisuneuvostolle kunkin 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 
maaliskuun 1 päivään mennessä.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvoston johdon istunto (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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toimittaa kunkin vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä 
kriisinratkaisuneuvoston edellisen 
varainhoitovuoden alustavan tilinpäätöksen 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

versioon.)

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pääjohtaja toimittaa kutakin 
varainhoitovuotta seuraavan vuoden 
heinäkuun 1 päivään mennessä lopullisen 
tilinpäätöksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Pääjohtaja toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen 
tämän huomautuksiin 30 päivään 
syyskuuta mennessä.

6. Pääjohtaja toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen 
tämän huomautuksiin 1 päivään 
heinäkuuta mennessä.

Or. en
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
5 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen 
säädösten mukaisesti kunkin 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön maksettavat 
rahoitusosuudet kyseiselle yhteisölle 
osoitetussa päätöksessä. 
Kriisinratkaisuneuvosto soveltaa 
menettely-, raportointi- ja muita sääntöjä 
sen varmistamiseksi, että rahoitusosuudet 
maksetaan täysimääräisesti ja ajallaan.

3. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää 
toimivaltaisen viranomaisen ehdotuksesta
5 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen 
säädösten mukaisesti kunkin 2 artiklassa 
tarkoitetun yhteisön maksettavat 
rahoitusosuudet kyseiselle yhteisölle 
osoitetussa päätöksessä. 
Kriisinratkaisuneuvosto soveltaa 
menettely-, raportointi- ja muita sääntöjä 
sen varmistamiseksi, että rahoitusosuudet 
maksetaan täysimääräisesti ja ajallaan.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rahastoa käytetään vasta, kun on 
toteutettu lainajärjestely mieluiten 
yhteisön julkisen välineen puitteissa, jotta 
varmistetaan, että tässä asetuksessa 
vahvistettuihin tarkoituksiin on 
välittömästi saatavilla riittävästi 
rahoitusta. Rahasto maksaa kaikki lainat 
kyseisestä lainajärjestelystä takaisin 
sovitussa määräajassa.

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 a kohta (uusi)



PR\1004258FI.doc 43/49 PE519.706v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kriisinratkaisuneuvosto käyttää 
rahastoa tukemaan 1 kohdan a–
g alakohdassa tarkoitettuja toimia, kun 
kriisinratkaisuprosessissa olisi tarpeen 
alaskirjata talletuksia, riippumatta 
osakkeenomistajien ja velkojien 
tappioiden kattamiseksi ja pääomapohjan 
vahvistamiseksi jo suorittaman 
rahoitusosuuden määrästä.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa 
kansalliselle kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen 
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 
unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tai muodosti ilmeisen ja vakavan 
arviointivirheen.

4. Kriisinratkaisuneuvosto korvaa 
kansalliselle kriisinratkaisuviranomaiselle 
vahingonkorvaukset, jotka kansallinen 
tuomioistuin on määrännyt sen maksamaan 
tai jotka se on kriisinratkaisuneuvoston 
suostumuksella sitoutunut maksamaan 
sovintoratkaisun mukaisesti ja jotka 
johtuvat kyseisen kansallisen 
kriisinratkaisuviranomaisen toimenpiteistä 
tai laiminlyönneistä tämän asetuksen 
mukaisen kriisinratkaisun aikana, paitsi jos 
kyseinen toimenpide tai laiminlyönti oli 
unionin lainsäädännön, tämän asetuksen, 
komission päätöksen tai 
kriisinratkaisuneuvoston päätöksen 
vastainen tahallisesti tai ilmeisen ja 
vakavan arviointivirheen johdosta.

Or. en
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 62 artiklan 5 kohdan, 
65 artiklan 5 kohdan, 66 artiklan 3 kohdan, 
67 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevien 62 artiklan 5 kohdan, 
65 artiklan 5 kohdan, 66 artiklan 3 kohdan, 
67 artiklan 3 kohdan ja 70 artiklan 
4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) poiketen siitä, mitä 47 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään ja siihen asti, 
kunnes 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
päätös annetaan, virkaa tekevä pääjohtaja 
käyttää nimittävän viranomaisen 
toimivaltaa;

b) poiketen siitä, mitä 46 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa säädetään, ja siihen asti, kun
46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu päätös 
annetaan, virkaa tekevä pääjohtaja käyttää 
nimittävän viranomaisen toimivaltaa;

Or. en
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Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–
38 artiklaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015.

Tämän asetuksen 7–23 artiklaa ja 25–
37 artiklaa sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 2018.

Asetuksen 24 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä heinäkuuta 2016.

Or. en
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PERUSTELUT

 Komission antama säädösehdotus, joka koskee yhteisen kriisinratkaisumekanismin 

perustamista kaikkia euroalueella ja muissa yhteiseen valvontamekanismiin 

osallistuvissa jäsenvaltioissa sijaitsevia luottolaitoksia varten ja johon sisältyy 

yhteinen pankkialan kriisinratkaisurahasto, jota kaikki soveltamisalaan kuuluvat 

rahoituslaitokset rahoittavat etukäteen riskinarvioinnin periaatteen mukaisesti, on 

todellisen pankkiunionin perustamisen kannalta olennaisen tärkeä. Kyseessä on 

kunnianhimoinen ja tasapainoinen ehdotus, joka on olennaisen tärkeä, jotta voidaan 

luoda vankka kehys euroalueen (ja osallistuvien jäsenvaltioiden) pankkien tulevien 

kriisien käsittelyä varten. Sillä on kolme päätavoitetta: välttää veronmaksajille 

aiheutuvia kustannuksia, suojata talletuksia ja rajoittaa hallitsemattoman kaatumisen 

etenkin reaalitaloudelle aiheuttamaa ulkoista vahinkoa.

 Ehdotuksesta on varsinkin yhteisen valvontamekanismin hyväksymisen jälkeen tullut 

pankkiunionin arkkitehtuurin välttämätön peruspilari. Itse asiassa olisi täysin 

kestämätöntä, että Euroopan keskuspankin suorittamaa vahvaa Euroopan tason 

valvontaa seuraisi kriittisessä vaiheessa ongelmalaitoksen luovuttaminen kansalliselle 

kriisinratkaisuviranomaiselle, joka toimisi puhtaasti kansallisen 

kriisinratkaisurahoituksen turvin.

 Tämän ehdotuksen onnistunut täytäntöönpano on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan 

purkaa pankkien ja valtioiden väliset kytkökset, jotka osoittautuivat kriisin aikana 

kohtalokkaiksi etenkin euroalueella. Täydellisestä pankkiunionista tulee kuitenkin 

todellisuutta vasta, kun yhteisen valvontamekanismin tasolla saadaan aikaan yhteinen 

talletussuoja. Vain silloin talouden toimijat tekevät päätökset kunkin rahoituslaitoksen 

suhteellisen vakauden pikemminkin kuin siihen jäsenvaltioon, johon eri laitokset ovat 

sijoittautuneet, liitetyn valtion riskin perusteella.

 Koska yhteistä eurooppalaista tallettajien suojajärjestelmää ei ole, esittelijä ehdottaa, 

että talletusten varsinaista alaskirjausta olisi yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa 
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vältettävä mahdollisimman pitkälti menestyksekkäästi toimivien järjestelmien, kuten 

Yhdysvaltojen FDIC:n, mallin mukaisesti; tämä edellyttäisi sitä, että 

kriisinratkaisurahasto otetaan kriisinratkaisuprosessissa käyttöön yhdessä 

asianmukaisten kriisinratkaisuvälineiden kanssa välittömästi, kun saatavien 

ensisijaisuusjärjestyksen mukaan edessä on talletusten alaskirjaus. Tällaisissa 

erityistapauksissa kriisinratkaisurahaston käyttö olisi sallittua riippumatta 

osakkeenomistajien ja velkojien tappioiden kattamiseksi ja pääomapohjan 

vahvistamiseksi jo suorittaman rahoitusosuuden määrästä. Toimenpiteen tarkoituksena 

on varmistaa, että talletukset ovat jatkuvasti käytettävissä, ottaen huomioon, että 

luottamus talletuksiin on luultavasti tärkein edellytys sille, että voidaan palauttaa 

vakavasti kärsinyt luottamus euroalueen pankkijärjestelmään.

 Yhteisen kriisinratkaisumekanismin uskottavuus riippuu etenkin siitä, että 

kriisinratkaisurahaston katsotaan selviytyvän tässä asetuksessa säädetyistä 

kunnianhimoisista tehtävistä heti perustamisestaan lähtien. Kymmenen vuotta rahaston 

kasvattamiseen on pitkä aika; vankka yhteinen varautumismekanismi esimerkiksi 

mieluiten Euroopan yhteisön välineen puitteissa toteutettavan julkisen lainajärjestelyn 

muodossa on tällöin ennakkoehto rahaston toiminnalle. On myös ehdottoman 

välttämätöntä, että lainat maksetaan takaisin alan rahoittamasta rahastosta, mikä takaa 

järjestelmän täydellisen verotuksellisen tasapuolisuuden.

 Uskottavuus edellyttää myös selkeää vastuunjakoa yhteiseen 

kriisinratkaisumekanismiin osallistuvien eri yhteisöjen kesken, jolloin vältytään 

epävarmuudelta, toisistaan poikkeavilta perusteilta ja eturistiriidoilta. Tässä hengessä 

esittelijä on selkeästi sillä kannalla, että toimivaltaisen valvontaviranomaisen, tässä 

tapauksessa EKP:n, on ilmoitettava kriisinratkaisutoimesta etukäteen. Ja vaikka 

komissio päättää muodollisesti kriisinratkaisuprosessista, päätös olisi aina tehtävä 

kriisinratkaisuneuvoston suosituksesta.

 Yhteisen kriisinratkaisumekanismin uskottavuuden vuoksi on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kriisinratkaisuneuvoston johdon eri istunnoissa tehtyjen päätösten 

johdonmukaisuuteen ja oikeasuhteisuuteen. Läsnä olevien unionin toimielinten on 
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varmistettava, että kriisinratkaisutoimen maakohtaiset vaikutukset otetaan 

asianmukaisesti huomioon, mutta niiden on taattava myös se, ettei niiden huomioon 

ottaminen vaaranna yhteisen kriisinratkaisumekanismin yleistä johdonmukaisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta.

 Yhteinen kriisinratkaisumekanismi käsittelee monimutkaisia kysymyksiä, jotka 

vaikuttavat suoraan kyseessä oleviin yleisiin etuihin. Etenkin yhteisen 

kriisinratkaisuneuvoston pääjohtajan ja varapääjohtajan valintamenettelyssä (ja 

erottamismenettelyssä) on ehdottomasti taattava tehtyjen päätösten demokraattinen 

legitiimiys ja päätöksenteon vastuullisuus etenkin Euroopan parlamenttiin nähden. 

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston pääjohtajan ja varapääjohtajan nimittäminen olisi 

suoritettava avoimesti ja siten, että Euroopan parlamentti on siinä selkeästi mukana. 

Avoimessa valintamenettelyssä on noudatettava joitakin keskeisiä periaatteita, kuten 

pätevyys, riippumattomuus ja sukupuolten välisen tasapainon periaatteen 

noudattaminen.

 Koska pankkiunionin eri osatekijät ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa, on kiinnittävä 

erityistä huomiota sen eri välineiden voimaantulon ajoitukseen. Tässä asetuksessa 

yhteisen kriisinratkaisumekanismin voimaantulo 1. tammikuuta 2015 edellyttää 

selkeästi sitä, että kriisinratkaisujärjestelmän muut ratkaisevat osat tulevat voimaan ja 

varsinkin velkakirjojen arvon alaskirjausta aletaan soveltaa tätä ennen.

 Sisämarkkinoiden turvaaminen edellyttää myös pankkiunioniin osallistuvissa 

jäsenvaltioissa sijaitseviin Euroopan unionin laitoksiin ja ulkopuolille jäävien 

jäsenvaltioiden laitoksiin sovellettavien kriisinratkaisumenettelyjen täydellistä 

johdonmukaisuutta; ”yhteinen ohjekirja” edellyttää siten elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiivin ja tähän asetukseen sisältyvien menettelyjen täydellistä 

yhteensopivuutta. Koska elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä koskevat neuvoston ja 

Euroopan parlamentin väliset neuvottelut ovat edelleen käynnissä, esittelijä on 

päättänyt menettelyyn liittyvistä syistä, ettei asetuksen elvytys- ja 

kriisinratkaisudirektiiviin liittyviä artikloja tässä vaiheessa muuteta vaan odotetaan ja 

katsotaan, mitä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä koskevissa neuvotteluissa käy.
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