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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
pankkiviranomaisen perustamisesta
(KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Tavallinen lainsäädäntömenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0501),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0169/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 
"Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 114 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan, budjettivaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

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
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus: Ehdotus:
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan pankkiviranomaisen 
perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala) perustamisesta

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat yhteisön oikeutta. 

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet 
jälkeen nykypäivän todellisista 
integroituneista ja yhteenliittyneistä 
eurooppalaisista finanssimarkkinoista, 
joilla monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat unionin oikeutta. 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti on jo kauan 
ennen rahoituskriisiä säännöllisesti 
vaatinut vahvistamaan unionin tasolla 
kaikille toimijoille aidosti tasapuoliset 
kilpailuedellytykset ja osoittanut samalla 
vakavia puutteita yhä integroituneempien 
finanssimarkkinoiden unionin tason 
valvonnassa (ks. 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; katso 
myös Skinnerin mietintö 
vakavaraisuusvalvonnasta (solvenssi II) 
(2009) ja Gauzèsin mietintö 
luottoluokituslaitoksia koskevasta 
asetuksesta (2009)). 
_______________________

1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453. 
2 EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 Ei julkaistu virallisessa lehdessä.
4 EUVL C 9E, 15.1.2010, s. 48.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jacques de Larosièren johtama korkean 
tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä 
helmikuuta 2009 komission pyytämän 
raportin, jossa todetaan, että 
valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta 
finanssikriisien riski pienenisi ja jotta 
tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia 
tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä 
suositteli pitkälle meneviä uudistuksia 
yhteisön finanssialan 
valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi 
olevan tarpeellista perustaa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, johon 
kuuluisi kolme Euroopan 
valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, 
yksi arvopaperialaa ja yksi vakuutus- ja 
työeläkealaa varten, sekä Euroopan 
järjestelmäriskineuvosto.

(2) Jacques de Larosièren johtama korkean 
tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä 
helmikuuta 2009 komission pyytämän 
raportin, jossa todetaan, että 
valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta 
finanssikriisien riski pienenisi ja jotta 
tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia 
tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä 
suositteli uudistuksia yhteisön finanssialan 
valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi 
olevan tarpeellista perustaa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä, johon 
kuuluisi kolme Euroopan 
valvontaviranomaista, yksi pankkialaa, 
yksi arvopaperialaa ja yksi vakuutus- ja 
työeläkealaa varten, sekä Euroopan 
järjestelmäriskineuvosto. Raportin 
suositukset edustivat alinta muutostasoa, 
jota asiantuntijat pitivät välttämättömänä, 
jotta voidaan estää vastaavan kriisin 
syntyminen tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 
2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys 
Euroopassa”, että se ehdottaisi 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea. Se käsitteli 
tarkemmin tällaisen uuden 
valvontakehyksen mahdollista rakennetta 

(3) Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 
2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys 
Euroopassa”, että se ehdottaisi 
lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea. Se käsitteli 
tarkemmin tällaisen uuden 
valvontakehyksen mahdollista rakennetta 
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27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
finanssivalvonta”.

27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
finanssivalvonta”. Tiedonantoon ei ole 
sisällytetty kaikkia de Larosièren 
raportissa esitettyjä suosituksia.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
yhteisön valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa 
finanssilaitosten päivittäinen valvonta jäisi 
kansalliselle tasolle ja jossa 
valvontakollegioille annettaisiin 
keskeinen rooli rajatylittävien 
ryhmittymien valvonnassa. Muita 
tavoitteita olisivat pidemmälle menevä 
yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia 
ja -markkinoita koskevien sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen koko yhteisössä.
Olisi perustettava Euroopan 
pankkiviranomainen sekä Euroopan
vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja
Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen 
(Euroopan valvontaviranomaiset).

(7) Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän olisi oltava kansallisten ja 
yhteisön valvontaviranomaisten 
muodostama verkosto, jossa sellaisten
finanssilaitosten päivittäinen valvonta, 
joiden toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta, jäisi kansalliselle tasolle.
Valvontakollegioiden olisi valvottava 
sellaisia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla 
ei ole unionin tason ulottuvuutta.
Pankkiviranomaisen olisi asteittain 
otettava vastuulleen sellaisten laitosten 
valvonta, joiden toiminnalla on unionin 
tason ulottuvuus. Muita tavoitteita olisivat 
pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen 
sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita 
koskevien sääntöjen yhtenäinen 
soveltaminen koko yhteisössä. Olisi 
perustettava Euroopan pankkiviranomainen 
sekä Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan
valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) sekä Euroopan
valvontaviranomainen (sekakomitea).
Euroopan järjestelmäriskikomitea on osa 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmää.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Euroopan valvontaviranomaisten olisi 
korvattava komission päätöksellä 
2009/78/EY perustettu Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
komission päätöksellä 2009/79/EY 
perustettu Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea ja 
komission päätöksellä 2009/77/EY 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea, ja 
niiden olisi saatava näiden komiteoiden 
tehtävät ja valtuudet. Kunkin viranomaisen 
toimiala olisi määritettävä selvästi. 
Komission olisi myös osallistuttava 
valvontatoimien verkostoon, jos 
institutionaaliset syyt ja 
perustamissopimuksessa asetetut 
velvollisuudet sitä edellyttävät.

(8) Euroopan valvontaviranomaisen olisi 
korvattava komission päätöksellä 
2009/78/EY perustettu Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
komission päätöksellä 2009/79/EY 
perustettu Euroopan vakuutus- ja 
työeläkevalvontaviranomaisten komitea ja 
komission päätöksellä 2009/77/EY 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea, ja 
niiden olisi saatava näiden komiteoiden 
tehtävät ja valtuudet. Kunkin viranomaisen 
toimiala olisi määritettävä selvästi. 
Komission olisi myös osallistuttava 
valvontatoimien verkostoon, jos 
institutionaaliset syyt ja 
perustamissopimuksessa asetetut 
velvollisuudet sitä edellyttävät.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin suojella tallettajia ja 
sijoittajia, turvata finanssimarkkinoiden 
eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, 
pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia, Euroopan
pankkiviranomaisen, jäljempänä 
”pankkiviranomainen”, olisi pyrittävä 
toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä 

(9) Jotta voitaisiin estää sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttö ja taata 
tasapuoliset kilpailuedellytykset, suojella 
tallettajia ja sijoittajia, turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
moitteeton toiminta, pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia, 
pankkiviranomaisen olisi pyrittävä 
toiminnallaan hyödyttämään 
kokonaistaloutta, muun muassa 
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kuluttajia ja työntekijöitä, 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja erityisesti 
korkeatasoisen, tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan 
varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien 
jäsenvaltioiden erilaiset edut. Jotta 
pankkiviranomainen voisi täyttää 
tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on yhteisön elin, 
joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.

finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä 
kuluttajia ja työntekijöitä, 
sisämarkkinoiden toiminnan 
parantamiseksi ja erityisesti 
korkeatasoisen, tehokkaan ja 
yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan 
varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien 
jäsenvaltioiden erilaiset edut. Lisäksi sen 
tehtäviin kuuluvat valvontakäytäntöjen 
lähentymisen edistäminen ja EU:n 
toimielimien ja laitosten neuvonta 
pankkitoimintaan, maksuihin, sähköisen 
rahan sääntelyyn ja valvontaan liittyvissä 
asioissa sekä muut näihin liittyvät 
yritysten hyvää hallintotapaa, 
tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia 
koskevat kysymykset. Jotta 
pankkiviranomainen voisi täyttää 
tavoitteensa, on tarpeellista ja 
asianmukaista, että se on yhteisön elin, 
joka on oikeushenkilö, ja että sillä on 
oikeudellinen, hallinnollinen ja 
taloudellinen itsemääräämisoikeus.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
todennut asiassa C-217/04 (Yhdistynyt 
kuningaskunta vastaan Euroopan 
parlamentti ja neuvosto) 2 päivänä 
toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa, 
että 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 

(10) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
todennut asiassa C-217/04 (Yhdistynyt 
kuningaskunta vastaan Euroopan 
parlamentti ja neuvosto) 2 päivänä 
toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa, 
että perustamissopimuksen 95 artikla 
(nykyinen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artikla), jossa 
määrätään sisämarkkinoiden toteuttamista 
ja toimintaa koskevien toimenpiteiden 
toteuttamisesta lainsäädäntöjen 
lähentämiseksi, on asianmukainen 
oikeusperusta sellaisen yhteisön elimen 
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yhdenmukaistamisprosessiin”, kun 
tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät
läheisesti siihen alaan, jolla toteutetaan 
toimia kansallisten lainsäädäntöjen 
lähentämiseksi. Pankkiviranomaisen 
tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten 
kansallisten valvontaviranomaisten 
avustaminen yhteisön sääntöjen 
yhdenmukaisessa tulkinnassa ja 
soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden 
yhdentymiseen tarvittavan 
rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät 
läheisesti finanssipalvelujen 
sisämarkkinoita koskeviin yhteisön 
säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi 
pankkiviranomainen olisi perustettava 
perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla.

perustamiseksi, "jonka tehtävänä on 
myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin", kun 
tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät 
läheisesti siihen alaan, jolla toteutetaan 
toimia kansallisten lainsäädäntöjen 
lähentämiseksi. Pankkiviranomaisen 
tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten 
kansallisten valvontaviranomaisten 
avustaminen yhteisön sääntöjen 
yhdenmukaisessa tulkinnassa ja 
soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden 
yhdentymiseen tarvittavan 
rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät 
läheisesti finanssipalvelujen 
sisämarkkinoita koskeviin yhteisön 
säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi 
pankkiviranomainen olisi perustettava 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tuomioistuin totesi asiassa C-
217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta 
vastaan Euroopan parlamentti ja 
neuvosto), että "mikään EY 95 artiklan 
sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, 
että yhteisön lainsäätäjän tämän 
määräyksen perusteella toteuttamien 
toimenpiteiden adressaatteina voi olla 
vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän 
suorittaman arvioinnin perusteella voi 
osoittautua välttämättömäksi perustaa 
yhteisön elin, jonka tehtävänä on 
myötävaikuttaa 
yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, 
joissa tähän määräykseen perustuvien 
toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja 
soveltamisen helpottamiseksi on 
asianmukaista toteuttaa oheis- ja 
kehystoimenpiteitä."1 EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklassa 
(nykyinen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 114 artikla) 
tarkoitetut toimenpiteet voidaan toteuttaa 
direktiiveillä tai asetuksilla. Esimerkiksi 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto 
perustettiin asetuksella 460/2004/EY, ja 
myös pankkiviranomainen perustetaan 
asetuksella. 
________________

1 Toukokuun 2 päivänä 2006 annetun 
tuomion 44 kohta.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu 
viranomaisten yhteistyö toistensa ja 
komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa 
säädöksissä: luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 
päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/48/EY, sijoituspalveluyritysten ja 
luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/49/EY ja talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
94/19/EY.

(11) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävät, joihin kuuluu 
viranomaisten yhteistyö toistensa ja 
komission kanssa, vahvistetaan seuraavissa 
säädöksissä: luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 
päivänä kesäkuuta 2006 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2006/48/EY, sijoituspalveluyritysten ja 
luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/49/EY ja talletusten 
vakuusjärjestelmistä 30 päivänä 
toukokuuta 1994 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
94/19/EY. Tämän asetuksen soveltaminen 
direktiiviin 94/19/EY ei saa vaikuttaa 
direktiivin käynnissä olevaan 
tarkistamiseen eikä estää tarkistuksen 
tuloksena pankkiviranomaiselle 
mahdollisesti annettavan toimivallan 
käyttöä. 

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, jolla säännellään tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä, kuuluvat myös 
finanssiryhmittymään kuuluvien 
luottolaitosten, vakuutusyritysten ja 

(12) Voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, jolla säännellään tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä, kuuluvat myös 
finanssiryhmittymään kuuluvien 
luottolaitosten, vakuutusyritysten ja 
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sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 
sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 
79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 
93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta 16 
päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/87/EY, rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/60/EY ja kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 
päivänä syyskuuta 2002 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/65/EY.

sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 
sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 
79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 
93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta
16 päivänä joulukuuta 2002 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/87/EY, maksajaa 
koskevien tietojen toimittamisesta 
varainsiirtojen mukana 15 päivänä 
marraskuuta 2006 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
1781/20061, sähköisen rahan 
liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta, harjoittamisesta ja 
toiminnan vakauden valvonnasta 16 
päivänä syyskuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/110/EY2,
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2005/60/EY soveltuvin osin ja 
kuluttajille tarkoitettujen 
rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 
päivänä syyskuuta 2002 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/65/EY.
_____________________

1 EUVL L 345, 8.12.2006, s. 1.
2 EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
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standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen on 
elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten 
standardien luonnokset yhteisön oikeuden 
mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Niitä muutettaisiin 
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei 
kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
yhteisön säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska viranomainen on elin, 
jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
unionin oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komissio olisi 
valtuutettava antamaan delegoituja 
säädöksiä finanssipalvelujen teknisistä 
standardeista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten 
standardien kehittämismenettely ei rajoita 
komission toimivaltaa hyväksyä omasta 
aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 

(15) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset 
teknisten standardien luonnokset, jotta 
standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Niitä muutetaan 
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komiteamenettelyillä Lamfalussy-
rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 
Teknisissä standardeissa käsiteltäviin 
asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut 
yhteisön säädökset. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
unionin oikeuden mukaisia, niissä ei 
noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
Euroopan unionin säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa yhteisön lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia, jotka eivät ole sitovia. 
Avoimuuden varmistamiseksi ja 
kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos 
ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja 
suosituksia.

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten 
standardien soveltamisalaan, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
toimivalta antaa unionin lainsäädännön 
soveltamista koskevia ohjeita ja 
suosituksia. Avoimuuden varmistamiseksi 
ja kansallisten valvontaviranomaisten 
kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja 
suosituksia kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava ilmoittamaan julkisesti
perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä 
ohjeita ja suosituksia, jotta ne toimisivat 
täysin avoimesti markkinatoimijoihin 
nähden. Teknisten standardien piiriin 
kuulumattomilla aloilla 
pankkiviranomaisen olisi vakiinnutettava 
ja edistettävä parhaita käytäntöjä.

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta, komissiolla olisi oltava 
yhteisön oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi valtuudet osoittaa
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi 
välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin 
voitaisiin vedota kansallisissa 
tuomioistuimissa ja kansallisten 
viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin 
panna täytäntöön perustamissopimuksen 
226 artiklan nojalla.

(19) Jos kansallinen viranomainen ei 
noudata suositusta pankkiviranomaisen 
asettamassa määräajassa,
pankkiviranomaisen olisi unionin
oikeuden noudattamisen varmistamiseksi
viipymättä osoitettava kyseiselle 
kansalliselle valvontaviranomaiselle 
päätös, jolla olisi välittömiä 
oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota 
kansallisissa tuomioistuimissa ja 
kansallisten viranomaisten edessä ja jotka 
voitaisiin panna täytäntöön Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, 
vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Koska kriisitilanteen määrittämiseen 
liittyy huomattavan paljon 
harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi 
annettava toimivalta sen määrittämiseen.
Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen 

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen tai 
rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, 
vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä 
toimintaa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia toteuttamaan 
erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. 
Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi 
määriteltävä, milloin on kyse 
kriisitilanteesta. Jotta varmistettaisiin 
tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen 
silloin, kun toimivaltaiset kansalliset 
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kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset 
kansalliset valvontaviranomaiset eivät 
ryhdy toimiin, pankkiviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten 
lieventämiseksi ja luottamuksen 
palauttamiseksi markkinoille. 

valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 
sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin 
vaikutusten lieventämiseksi ja 
luottamuksen palauttamiseksi markkinoille. 

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. 
Pankkiviranomaisen toimivaltaan olisi 
kuuluttava sellaisten erimielisyyksien 
ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön 
liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja 
yhteisön oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
pankkiviranomaisella olisi oltava valtuudet 
tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, 
jotka osoitetaan suoraan finanssilaitoksille 

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on 
tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kannat 
otetaan tasapainoisesti huomioon, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
mahdollisuus ratkaista kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten väliset 
erimielisyydet sitovasti, 
valvontakollegioissa ilmenevät 
erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi 
säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana 
toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää 
keskinäiseen sopimukseen. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka 
koskevat yhteistyöhön liittyviä 
menettelyllisiä velvoitteita ja unionin 
oikeuden tulkintaa ja soveltamista 
valvontapäätöksissä. Olemassa olevia 
sovittelumekanismeja, joista säädetään 
alakohtaisessa lainsäädännössä, on 
kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella olisi 
oltava valtuudet tehdä viimeisenä 
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sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka 
ovat niihin suoraan sovellettavissa. 

keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
suoraan finanssilaitoksille sellaisilla 
unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin 
suoraan sovellettavissa. Tämä koskee myös 
valvontakollegion sisäisiä erimielisyyksiä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kriisin myötä rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
nykyisessä valvonnassa on paljastunut 
pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä 
ovat suurimmat ja monimutkaisimmat 
laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa 
vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä 
puutteet johtuvat finanssilaitosten 
vaihtelevista toiminta-aloista ja 
valvontaviranomaisista. Edelliset toimivat 
rajattomilla markkinoilla, kun taas 
jälkimmäiset tarkistavat päivittäin, 
ulottuuko niiden toimivalta yli 
kansallisten rajojen.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Tämä epäsuhta on pyritty 
ratkaisemaan yhteistyömekanismeilla, 
joiden on selkeästi osoitettu olevan 
riittämättömiä. Kuten maaliskuussa 2009 
ilmestyneessä The Turner Review 
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-julkaisussa todetaan, nykyiset järjestelyt, 
joissa yhdistetään oikeudet avata 
sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja 
yksinomaan kansalliset 
talletusvakuutukset, eivät muodosta 
riittävää perustaa tulevalle 
eurooppalaisten rajatylittävää toimintaa 
harjoittavien vähittäispankkien 
sääntelylle ja valvonnalle1.
_____________
1 s. 101.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) Tämä kysymys voidaan ratkaista 
vain kahdella tavalla: joko annetaan 
isäntämaan valvontaviranomaisille 
enemmän toimivaltaa tai luodaan 
todellinen vaihtoehtoinen eurooppalainen 
viranomainen. The Turner Review 
-julkaisussa todetaan myös, että 
toimivammat järjestelyt edellyttävät joko 
kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä 
merkitsee yhtenäismarkkinoiden 
avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle 
menevää Euroopan integraatiota. 

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 d) Kansallinen ratkaisu merkitsee, 
että isäntämaa voisi kieltää paikallisilta 
sivuliikkeiltä toimintaoikeudet, velvoittaa 
ulkomaiset laitokset toimimaan 
ainoastaan tytäryhtiöiden eikä 
sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan 
toimivien pankkien pääomaa ja 
likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 e) Eurooppalainen ratkaisu edellyttää, 
että vahvistetaan valvontakollegioiden 
roolia rajatylittävää toimintaa 
harjoittavien finanssilaitosten 
valvonnassa ja että eurooppalaiselle 
viranomaiselle siirretään asteittain 
toimivaltaa valvoa laitoksia, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. 
Finanssilaitoksia, joiden toiminnalla on 
unionin tason ulottuvuus, ovat muun 
muassa rajojen yli toimivat laitokset sekä 
sellaiset jäsenvaltioiden alueella toimivat 
laitokset, joiden vararikko voisi uhata 
Euroopan finanssialan sisämarkkinoiden 
vakautta. 

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 f) Valvontakollegioilla olisi oltava 
toimivalta määritellä valvontasäännöt 
unionin lainsäädännön yhdenmukaisen 
soveltamisen edistämiseksi. 
Pankkiviranomaisella olisi oltava täydet 
oikeudet osallistua valvontakollegioihin, 
jotta voitaisiin sujuvoittaa tietojenvaihtoa 
sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja 
yhdenmukaisuutta unionin oikeuden 
soveltamisessa. Pankkiviranomaisen olisi 
oltava johtavassa asemassa Euroopan 
unionissa yli rajojen toimivien 
finanssilaitosten valvonnassa. 
Pankkiviranomaisella olisi myös oltava 
oikeudellisesti sitova välittäjän rooli 
kansallisten valvontaviranomaisten 
välisten kiistojen ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 g) Valvontakollegioilla olisi oltava 
tärkeä rooli sellaisten rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien finanssilaitosten 
tehokkaassa, toimivassa ja 
yhdenmukaisessa valvonnassa, joiden 
toiminnalla ei ole unionin tason 
ulottuvuutta, vaikka useimmissa 
tapauksissa kansallisten standardien ja 
käytäntöjen välillä on eroja. Finanssialan 
perusasetusten yhdenmukaistaminen ei 
ole mielekästä, jos valvontakäytännöt 
jäävät epäyhtenäisiksi. Kuten de 
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Larosièren raportissa todetaan, on 
ehkäistävä valvontakäytäntöjen eroista 
aiheutuva kilpailun vääristyminen ja 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, 
koska nämä saattavat horjuttaa 
rahoitusvakautta – muun muassa 
kannustamalla finanssialan toiminnan 
siirtämistä maihin, joissa valvonta on 
leväperäistä. Valvontajärjestelmän on 
raportin mukaan näyttäydyttävä 
oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Sellaisten finanssilaitosten 
toiminnan vakauden valvonta, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
olisi annettava Euroopan 
valvontaviranomaiselle (pankkiala). 
Kansallisten valvontaviranomaisten olisi 
toimittava Euroopan 
valvontaviranomaisen (pankkiala) 
edustajina ja noudatettava sen ohjeita 
valvoessaan sellaisia rajatylittävää 
toimintaa harjoittavia finanssilaitoksia, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus. 

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Olisi tunnistettava sellaiset 
finanssilaitokset, joiden toiminnalla on 
unionin tason ulottuvuus, ja otettava tässä 
huomioon kansainväliset standardit. 

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) Olisi perustettava Euroopan 
rahoitussuojarahasto (jäljempänä 
'rahasto'), joka suojaisi vaikeuksiin 
joutuvia tallettajia ja laitoksia silloin, kun 
nämä vaikeudet voisivat uhata 
finanssialan sisämarkkinoiden 
rahoitusvakautta. Rahastoa olisi 
rahoitettava näiden laitosten suorittamilla 
maksuilla, rahaston liikkeelle laskeman 
joukkolainan avulla tai poikkeuksellisesti 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
suorittamilla maksuilla, jotka 
määräytyisivät ennalta sovittujen 
perusteiden mukaisesti (muutettu 
yhteistoimintapöytäkirja). Rahastoon 
suoritetut maksut korvaavat kansallisiin 
talletussuojajärjestelmiin suoritetut 
maksut.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on 
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava 
kansallisten valvontaviranomaisten välisiä 
delegointisopimuksia. Sille olisi 

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien 
delegoiminen voi olla 
valvontaviranomaisten verkoston 
toiminnassa hyödyllinen keino vähentää 
valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää 
yhteistyötä ja sujuvoittaa siten 
valvontaprosessia sekä keventää 
finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen 
vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä 
oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. 
Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että 
tehtävät suorittaa jokin toinen 
valvontaviranomainen niistä vastaavan 
viranomaisen sijasta, mutta vastuu 
valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla 
viranomaisella. Velvollisuuksia 
delegoitaessa kansallisella 
valvontaviranomaisella, jolle 
velvollisuuksia delegoidaan, on 
mahdollisuus päättää tietystä valvonta-
asiasta omissa nimissään toisen kansallisen 
valvontaviranomaisen puolesta. 
Delegoinneissa olisi noudatettava sitä 
periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan 
valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät 
edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia 
voi olla asianmukaista jakaa uudelleen 
esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan 
saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen 
liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä 
yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten 
valvontaviranomaisten teknistä 
asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, 
joiden mukaan velvollisuuksia voidaan 
sopimuksesta jakaa uudelleen. 
Pankkiviranomaisen olisi kaikin 
asianmukaisin keinoin helpotettava ja 
valvottava kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä 
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ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä 
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

delegointisopimuksia. Sille olisi 
ilmoitettava suunnitelluissa 
delegointisopimuksista etukäteen, jotta se 
voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. 
Pankkiviranomaisen olisi huolehdittava 
siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan 
keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla 
osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä 
helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. Sen 
olisi yksilöitävä parhaat delegointia ja 
delegointisopimuksia koskevat käytänteet 
ja edistettävä niiden käyttöä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja 
toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta 
finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisen olisi luotava 
metodologinen perusta tällaisille 
arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. 
Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään 
valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan 
myös valvontaviranomaisten kykyyn 
saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 
riippumattomuuteen.

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja 
toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta 
finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi 
pankkiviranomaisen olisi luotava 
metodologinen perusta tällaisille 
arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. 
Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään 
valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan 
myös valvontaviranomaisten kykyyn 
saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 
riippumattomuuteen. Vertaisarviointien 
tulokset olisi julkistettava ja parhaat 
käytännöt olisi yksilöitävä ja myöskin 
julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Pankkiviranomaisen olisi aktiivisesti 
edistettävä yhteisön koordinoituja 
valvontatoimia erityisesti silloin, kun 
epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä. 
Sen lisäksi, että pankkiviranomaiselle 
annettaisiin valtuudet toimia 
kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen 
koordinointitehtävä Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmässä. 
Pankkiviranomaisen toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien 
olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(27) Pankkiviranomaisen olisi aktiivisesti 
edistettävä unionin koordinoituja 
valvontatoimia erityisesti unionin
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
varmistamiseksi. Sen lisäksi, että 
pankkiviranomaiselle annettaisiin valtuudet 
toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava 
yleinen koordinointitehtävä. 
Pankkiviranomaisen toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien 
olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi 
tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 
suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. Pankkiviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 
tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi 
tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri 
maiden ja eri alojen rajat ylittävät 
suuntaukset, mahdolliset riskit ja 
haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin 
mikrotasolta. Pankkiviranomaisen olisi 
seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia 
omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa 
tiedotettava niistä säännöllisesti tai 
tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä muille 
Euroopan valvontaviranomaisille ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
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Lisäksi pankkiviranomaisen olisi 
koordinoitava yhteisön laajuisia 
stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida 
finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa 
markkinakehitystä, sekä varmistettava, että 
tällaisissa testeissä käytetään kansallisella 
tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä.

Lisäksi pankkiviranomaisen olisi 
käynnistettävä ja koordinoitava unionin
laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin 
arvioida finanssilaitosten kykyä kestää 
epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä 
varmistettava, että tällaisissa testeissä 
käytetään kansallisella tasolla 
mahdollisimman yhdenmukaisia 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
pankkiviranomaisen olisi edistettävä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön 
ulkopuolisten valvontaviranomaisten 
kanssa. Sen olisi kunnioitettava Euroopan 
unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa yhteisön 
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla.

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
pankkiviranomaisen olisi edustettava 
Euroopan unionia vuoropuhelussa ja 
yhteistyössä unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. 

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On olennaisen tärkeää, että 
pankkiviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta Euroopan 

(32) On olennaisen tärkeää, että 
pankkiviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta Euroopan 
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järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Pankkiviranomaisen olisi toimitettava 
kaikki olennaiset tiedot Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä 
yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava
ainoastaan perustellusta pyynnöstä. 
Saadessaan varoituksia tai suosituksia, 
jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on 
osoittanut pankkiviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
pankkiviranomaisen olisi varmistettava 
jatkotoimet.

järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Pankkiviranomaisen olisi toimitettava 
kaikki olennaiset tiedot Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä 
yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava 
ainoastaan perustellusta pyynnöstä. 
Saadessaan varoituksia tai suosituksia, 
jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on 
osoittanut pankkiviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa
varmistettava jatkotoimet.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Pankkiviranomaisen olisi tarvittaessa
kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä 
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita 
pankkipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-
yritykset mukaan luettuina. Pankkialan 
osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan 
muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on 
perustettu komission tai yhteisön 
lainsäädännöllä.

(33) Pankkiviranomaisen olisi kuultava 
asianomaisia osapuolia teknisistä 
standardeista, ohjeista ja suosituksista ja 
annettava niille kohtuullinen mahdollisuus 
esittää huomautuksia ehdotetuista 
toimenpiteistä. Ennen teknisten 
standardien luonnosten, ohjeiden ja 
suositusten esittämistä 
pankkiviranomaisen olisi suoritettava 
vaikutusten arviointi. Tätä varten olisi 
tehokkuussyistä perustettava pankkialan 
osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti 
unionin luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä (tarvittaessa myös 
yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, 
jotka käyttävät itse finanssipalveluja), 
niiden työntekijöitä, tiedeyhteisöä sekä 
kuluttajia ja muita pankkipalvelujen 
pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan 
luettuina. Pankkialan osallisryhmän olisi 
toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
finanssipalvelualan muiden 
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käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu 
komission tai unionin lainsäädännöllä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. 
Pankkiviranomaisen kriisitilanteissa tai 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi 
luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot 
voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen 
ja viime kädessä saattaa asian neuvoston 
päätettäväksi. On asianmukaista antaa 
neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen 
huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä 
olevat erityisvelvollisuudet.

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
koordinoidun kriisinhallinnan 
varmistamisesta ja rahoitusvakauden 
säilyttämisestä kriisitilanteissa ja 
erityisesti yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. 
Pankkiviranomaisen kriisitilanteissa tai 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi 
luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot 
voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen 
ja viime kädessä saattaa asian neuvoston 
päätettäväksi. On asianmukaista antaa 
neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen 
huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä 
olevat erityisvelvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Jos jäsenvaltio päättää vedota 
suojalausekkeeseen, Euroopan 
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parlamentille olisi ilmoitettava 
samanaikaisesti kuin 
pankkiviranomaiselle, neuvostolle ja 
komissiolle, sanotun rajoittamatta 
jäsenvaltioiden erityistä vastuuta 
kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi 
esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen 
perustelut. Pankkiviranomaisen olisi 
määriteltävä tämän jälkeen toteutettavat 
toimenpiteet yhteistyössä komission 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Pankkiviranomaisen pääasiallisena 
päätöksentekoelimenä tulisi olla 
hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin 
jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pääjohtaja ja jonka 
puheenjohtajana toimisi 
pankkiviranomaisen puheenjohtaja.
Komission, Euroopan 
järjestelmäriskikomitean, Euroopan 
keskuspankin ja kahden muun Euroopan 
valvontaviranomaisen edustajien olisi 
oltava mukana tarkkailijoina.
Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava 
riippumattomasti ja ainoastaan yhteisön
edun mukaisesti. Yleisluonteisiin 
säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
teknisten standardien, ohjeiden ja 
suositusten antamiseen tai talousarviota 
koskeviin asioihin, on asianmukaista 
soveltaa määräenemmistöä koskevia 
sääntöjä, jotka on vahvistettu
perustamissopimuksessa, kun taas muut 
päätökset olisi tehtävä jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Asiat, jotka 
koskevat kansallisten 

(36) Pankkiviranomaisen pääasiallisena 
päätöksentekoelimenä tulisi olla 
hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin 
jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pääjohtaja ja jonka 
puheenjohtajana toimisi 
pankkiviranomaisen puheenjohtaja.
Komission, Euroopan 
järjestelmäriskikomitean, Euroopan 
keskuspankin, Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 
työeläkkeet) ja Euroopan
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) edustajien olisi 
oltava mukana tarkkailijoina.
Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava 
riippumattomasti ja ainoastaan unionin
edun mukaisesti. Yleisluonteisiin 
säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi 
teknisten standardien, ohjeiden ja 
suositusten antamiseen tai talousarviota 
koskeviin asioihin, on asianmukaista 
soveltaa määräenemmistöä koskevia 
sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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valvontaviranomaisten välisten 
erimielisyyksien ratkaisemista, olisi 
annettava suppean lautakunnan 
käsiteltäviksi.

16 artiklassa, kun taas muut päätökset olisi 
tehtävä jäsenten yksinkertaisella 
enemmistöllä. Asiat, jotka koskevat 
kansallisten valvontaviranomaisten välisten 
erimielisyyksien ratkaisemista, olisi 
annettava suppean lautakunnan 
käsiteltäviksi.
(Viranomaisten nimiin tehtävät muutokset 
koskevat koko tekstiä.)

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan
pankkiviranomainen, jäljempänä
”pankkiviranomainen”.

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan
valvontaviranomainen (pankkiala), 
jäljempänä ”valvontaviranomainen”.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut yhteisön 
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Pankkiviranomainen toimii direktiivin 
2006/48/EY, direktiivin 2006/49/EY, 
direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2002/65/EY ja 
direktiivin 94/19/EY soveltamisalalla, 
mukaan luettuina näihin säädöksiin 
perustuvat direktiivit, asetukset ja 
päätökset ja mahdolliset muut unionin 
säädökset, joissa pankkiviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

Pankkiviranomainen toimii myös 
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luottolaitosten, finanssiryhmittymien, 
sijoituspalveluyritysten, maksulaitosten ja 
sähköisen rahan liikkeellelaskijalaitosten 
toimialalla, mukaan lukien yritysten hyvä 
hallintotapa, tilintarkastukset ja 
tilinpäätösraportointi, jos 
pankkiviranomaisen toiminta näillä 
aloilla on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa, että tässä kohdassa mainittu 
lainsäädäntö pannaan täytäntöön 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa 
yhteisön oikeuden noudattaminen.

3. Tämän asetuksen säännökset eivät 
rajoita komission toimivaltaa eivätkä 
erityisesti sen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
258 artiklan mukaista toimivaltaa 
varmistaa unionin oikeuden 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on 
i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja 
sääntely, ii) suojella tallettajia ja sijoittajia, 
iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, 

4. Pankkiviranomaisen tavoitteena on i) 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa, 
erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, 
tehokas ja yhdenmukainen sääntely ja 
valvonta, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja 
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tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää 
yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
v) lujittaa valvonnan kansainvälistä 
koordinointia. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

moitteeton toiminta, iv) pitää yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta, v) lujittaa 
valvonnan kansainvälistä koordinointia ja 
vi) estää sääntelyn katvealueiden
hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia 
kilpailuedellytyksiä. Tätä varten 
pankkiviranomainen auttaa varmistamaan 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin 
oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja 
tosiasiallisen soveltamisen, edistää 
valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa 
lausuntoja Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle sekä laatii 
taloudellisia markkina-analyyseja 
edistääkseen pankkiviranomaisen 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkiviranomainen on osa Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä 
”EFVJ”, joka toimii 
valvontaviranomaisten verkostona 39 
artiklassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Euroopan pankkiviranomainen tekee 
yhteistyötä Euroopan 

Poistetaan.
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järjestelmäriskikomitean, jäljempänä 
”EJRK”, kanssa tämän asetuksen 21 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

EUROOPAN FINANSSIVALVOJIEN 
JÄRJESTELMÄ

1. Pankkiviranomainen on osa Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmää, jonka 
päätavoitteena on varmistaa, että 
finanssialaan sovellettavat säännöt 
pannaan aiheellisella tavalla täytäntöön 
alan vakauden säilyttämiseksi ja siten 
koko rahoitusjärjestelmää kohtaan 
tunnetun luottamuksen turvaamiseksi 
niin, että finanssipalvelujen kuluttajille 
tarjotaan riittävä suoja.
2. Euroopan finanssivalvojien järjestelmä 
koostuu seuraavista:
a) Euroopan järjestelmäriskikomitea;
b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(arvopaperimarkkinat) [EAMV]; 
c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu 
Euroopan valvontaviranomainen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV]; 
d) pankkiviranomainen; 
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea;
f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 
1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) 
N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan
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2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
jäsenvaltioiden viranomaiset;
g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen.
3. Pankkiviranomainen tekee säännöllistä 
ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien 
johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja 
laatii yhteisiä kantoja 
finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden eri alojen välisten kysymysten 
osalta Euroopan järjestelmäriskikomitean 
sekä Euroopan valvontaviranomaisen 
(vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) kanssa 
40 artiklassa perustetun Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
välityksellä.
4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän 
yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n 
osapuolten on tehtävä luottamukseen ja 
täysimääräiseen keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 
erityisesti varmistaakseen, että niiden 
toisilleen toimittamat tiedot ovat 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 
talletusten vakuusjärjestelmien osalta 
elimiä, jotka hoitavat talletusten 
vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY 

2) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
direktiiveissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja 
talletusten vakuusjärjestelmien osalta 
elimiä, jotka hoitavat talletusten 
vakuusjärjestelmiä direktiivin 94/19/EY 
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mukaisesti. mukaisesti, tai sellaisten talletusten 
vakuusjärjestelmien osalta, joiden 
toimintaa hoitaa yksityinen yhtiö, 
viranomaista, joka valvoo näitä 
järjestelmiä direktiivin 94/19/EY 
mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomaisen kotipaikka on Lontoo. Viranomaisen kotipaikka on [...]. 

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun 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;

b) myötävaikuttaa unionin lainsäädännön 
yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti 
edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, 
varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, 
tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, 
estämällä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäyttö, sovittelemalla ja 
ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla 
sellaisten finanssilaitosten tehokas ja 
yhdenmukainen valvonta, joiden 
toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, 
ja valvontakollegioiden yhdenmukainen 
toiminta toteuttamalla toimia muun 
muassa kriisitilanteissa;
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Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) arvioida erityisesti kotitalouksien ja 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
luotonsaantimahdollisuuksia ja luoton 
kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) laatia taloudellisia markkina-
analyyseja pankkiviranomaisen tehtävien 
hoitoa varten;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) edistää sijoittajien suojaa;

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) luoda tietokanta rekisteröidyistä 
finanssilaitoksista toimivalta-alueellaan 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
lainsäädännössä yksilöidyissä tapauksissa 
keskitetysti;

Or. en

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

f a) koota tarvittavaa tietoa 
finanssilaitoksista;

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) kieltää tiettyjen tuotteiden pitämisen 
kaupan tai tietyn tyyppiset liiketoimet, 
jotta estetään sijoittajien suojan, 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai unionin koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden vaarantuminen;
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Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti 
määritellyillä aloilla. Pankkiviranomainen 
antaa standardien luonnokset komission 
hyväksyttäviksi. 

1. Pankkiviranomainen voi kehittää 
teknisiä standardeja täydentämään ja 
muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön kannalta keskeisiä. 
Tekniset standardit eivät edusta 
strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä 
rajoitetaan lainsäädännöllä, johon ne 
perustuvat.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin pankkiviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Pankkiviranomainen järjestää teknisiä 
standardeja koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä ennen 
teknisten standardien luonnosten 
hyväksymistä. Pankkiviranomainen 
pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai 
neuvoa.

Or. en
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Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen esittää 
standardiluonnoksensa komission 
hyväksyttäväksi ja samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset 
luonnokset. Komissio voi pidentää tätä 
määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi 
hyväksyä standardiluonnokset osittain tai 
muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa standardiluonnosten 
vastaanottamisesta, hyväksyykö vai 
hylkääkö se kyseiset luonnokset vai 
muuttaako se niitä. Komissio voi pidentää 
tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se
ilmoittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päätöksestään ja sen 
perusteista.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai 
hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se 
ilmoittaa perusteensa 
pankkiviranomaiselle. 

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä, ja ne 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen teknisten 
standardien määrittämiseksi. Säädökset 
annetaan asetusten tai päätösten 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
7 artiklassa tarkoitettuja teknisiä 
standardeja määräämättömäksi ajaksi. 
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 7 b–
7 d artiklassa asetettuja ehtoja.
4. Edellä 35 artiklassa tarkoitetussa 
kertomuksessa pankkiviranomainen 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tietoja teknisistä 
standardeista, jotka on hyväksytty, ja 
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ilmoittaa, mitkä kansalliset viranomaiset 
eivät ole noudattaneet niitä. 

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle 
toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen 
ajoissa ennen lopullisen päätöksen 
tekemistä ja selvittää samalla, mitä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee ja mitkä ovat peruuttamisen 
mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksessä on ilmoitettava 
peruuttamisen syyt, ja sillä lopetetaan 
siinä mainittu säädösvallan siirto. Päätös 
tulee voimaan välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen teknisten standardien 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c artikla
Teknisten standardien vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä. 
Ennen kyseisen määräajan umpeutumista 
ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin 
ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio 
vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 
tapauksessa delegoitu säädös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa teknistä standardia, se ei tule 
voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
delegoitua säädöstä, esittää perusteet 
päätökselleen.

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 d artikla
Delegoitujen säädösten luonnosten 

hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen
1. Jos komissio ei hyväksy delegoitujen 
säädösten luonnoksia tai muuttaa niitä,
sen on ilmoitettava siitä 
pankkiviranomaiselle, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja esitettävä 
perustelut. 
2. Euroopan parlamentti voi kutsua 
asiasta vastaavan komission jäsenen ja 
pankkiviranomaisen puheenjohtajan 
kuukauden kuluessa Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan ad hoc -kokoukseen 
selittämään näkemyseronsa. Neuvosto voi 
kutsua asiasta vastaavan komission 
jäsenen ja pankkiviranomaisen 
puheenjohtajan kuukauden kuluessa ad 
hoc -kokoukseen selittämään 
näkemyseronsa.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen antaa toimivaltaisille 
viranomaisille tai finanssilaitoksille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 

1. Pankkiviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
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soveltamisen varmistamiseksi. johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 66

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Pankkiviranomainen järjestää ohjeita 
ja suosituksia koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja 
hyötyjä. Pankkiviranomainen pyytää 
myös 22 artiklassa tarkoitetulta 
pankkialan osallisryhmältä lausunnon tai 
neuvoa.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

1 b. Kahden kuukauden kuluessa ohjeen 
tai suosituksen antamisesta kunkin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä 
ohjetta tai suositusta. Jos se ei aio 
noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta 
pankkiviranomaiselle ja esitettävä 
perustelut. Pankkiviranomainen julkistaa 
nämä perustelut.

Or. en
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Tarkistus 68

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 32 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetussa toimintaansa koskevassa 
kertomuksessa pankkiviranomainen 
ilmoittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja 
suositukset on annettu, ja kertoo, mitkä 
kansalliset viranomaiset eivät ole 
noudattaneet niitä ja miten 
pankkiviranomainen aikoo varmistaa, että 
nämä viranomaiset vastedes noudattavat 
sen suosituksia ja ohjeita. 

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, 
sen on ilmoitettava perusteensa 
pankkiviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti 

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

luettuna 7 artiklan mukaisesti laaditut 
tekniset standardit, asianmukaisesti ja on 
erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet. 

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa pankkiviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi pankkiviranomaisen ilmoitettua 
asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä
päätöksen, jossa toimivaltaista 

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut unionin oikeutta 3 kohdassa 
tarkoitetun kymmenen työpäivän kuluessa 
pankkiviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, pankkiviranomainen 
tekee päätöksen, jossa toimivaltaista 
viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
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viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää. 

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomainen tekee päätöksen 
viimeistään kuukauden kuluttua 
suosituksen antamisesta.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen ja toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki 

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat
pankkiviranomaiselle kaikki tarvittavat 
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tarvittavat tiedot. tiedot.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet unionin oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomaisen päätöksen on oltava
4 kohdan nojalla tehdyn päätöksen 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, 
jotka voivat vakavasti vaarantaa 
finanssimarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja eheyden tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa, EJKR voi omasta 
aloitteestaan tai pankkiviranomaisen, 
neuvoston, Euroopan parlamentin taikka 
komission pyynnöstä antaa varoituksen
kriisitilanteen olemassaolosta, jotta 
pankkiviranomainen voi ilman 
lisävaatimuksia hyväksyä 3 kohdassa 
tarkoitetut yksittäiset päätökset.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun EJRK antaa varoituksen, se 
antaa sen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
komissiolle ja pankkiviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti,
pankkiviranomainen tekee tarvittavia 
yksittäisiä päätöksiä sen varmistamiseksi, 
että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat
tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti 
sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat 
vaarantaa finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauden, varmistamalla, että 
finanssilaitokset ja toimivaltaiset 
viranomaiset täyttävät kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata 2 kohdassa tarkoitettua 
pankkiviranomaisen päätöstä kyseisessä 
kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, 
pankkiviranomainen tekee 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
vahvistettujen asiaankuuluvien 
vaatimusten mukaisesti finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Or. en
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Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä säännöllisesti ja 
Euroopan parlamentin tai
pankkiviranomaisen pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Pankkiviranomainen esittää 
kertomuksessa kansallisille viranomaisille 
ja finanssilaitoksille 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti osoitetut yksittäiset päätökset.

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

ryhtyy omasta aloitteestaan tai yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä johtamaan 
toimia, joiden tarkoituksena on auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 ja 
4 kohdassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen asettaa määräajan 
toimivaltaisten viranomaisten väliselle 
sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian 
monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. 

2. Pankkiviranomainen asettaa määräajan 
toimivaltaisten viranomaisten väliselle 
sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä 
mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian 
monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. 
Tässä vaiheessa pankkiviranomainen 
toimii välittäjänä.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomainen tekee 29 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen päätöksen 
erimielisyyden ratkaisemiseksi ja vaatii
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ratkaisemiseksi. kyseisiä viranomaisia toteuttamaan tietyn 
toimen unionin lainsäädännön mukaisesti 
ja kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia 
sitovasti.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
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mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Kun kansalliset valvontaviranomaiset 
toteuttavat toimia asioissa, joihin 3 tai 4 
kohdan nojalla tehdyt päätökset 
vaikuttavat, toimien on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Pankkiviranomainen esittää 
kertomuksessa toimivaltaisten 
viranomaisten väliset erimielisyydet, 
aikaansaadut sopimukset ja 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt 
päätökset.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Eri alojen toimivaltaisten viranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Euroopan valvontaviranomainen 
(sekakomitea) ratkaisee 42 artiklan 
nojalla toimivien toimivaltaisten 
viranomaisten välille mahdollisesti 
syntyvät erimielisyydet 11 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. 
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Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen myötävaikuttaa 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen 
valvontakollegioiden tehokkaaseen ja 
yhdenmukaisen toimintaan ja edistää 
yhteisön lainsäädännön johdonmukaista 
soveltamista kollegioissa.

1. Pankkiviranomainen myötävaikuttaa 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen 
valvontakollegioiden tehokkaaseen, 
vaikuttavaan ja yhdenmukaisen 
toimintaan, seuraa sitä ja edistää unionin 
oikeuden johdonmukaista soveltamista 
kollegioissa.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pankkiviranomainen voi antaa 7 ja 8 
artiklassa tarkoitettuja teknisiä 
standardeja, ohjeita ja suosituksia 
valvonnan ja valvontakollegioiden 
omaksumien parhaiden käytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän 
roolilla on tarkoitus antaa uusille 
Euroopan valvontaviranomaisille 
mahdollisuus ratkaista kansallisten 
valvontaviranomaisten välisiä kiistoja 11 
artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Jos rajatylittävää toimintaa 
harjoittavan laitoksen 
valvontaviranomaiset eivät pääse 
keskinäiseen sopimukseen, 
pankkiviranomaisella olisi oltava 
valtuudet tehdä suoraan kyseistä laitosta 
koskevia valvontapäätöksiä.

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Unionin tason ulottuvuuden omaavien 

finanssilaitosten valvonta
1. Kansallisten viranomaisten on 
valvottava sellaisten finanssilaitosten 
vakautta, joiden toiminnalla on unionin 
tason ulottuvuus, toimimalla 
pankkiviranomaisen edustajana ja 
noudattamalla sen antamia ohjeita, jotta 
varmistetaan samojen valvontasääntöjen 
soveltaminen koko Euroopan unionissa.
2. Pankkiviranomainen toimittaa 
valvontasääntöluonnoksensa komissiolle 
ja samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Komissio 
hyväksyy valvontasääntöluonnoksen 7 tai 
8 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. 
3. Hallintoneuvoston 29 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen tekemässä päätöksessä 
yksilöidään merkittävät finanssilaitokset, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus. Tällaisten finanssilaitosten 
yksilöinnissä otetaan huomioon 
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
seuraavan elimen (FSB), Kansainvälisen 
valuuttarahaston (IMF) ja 
Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) 
vahvistamat perusteet. 
4. Pankkiviranomainen kehittää yhdessä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
kanssa merkittäville laitoksille tarkoitetun 
mallitietolomakkeen, jotta varmistetaan 
kyseisten laitosten järjestelmäriskien 
moitteeton hallinta.
5. EU:n tason ulottuvuuden omaavien 
finanssilaitosten yhteisvastuullisuuden 
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varmistamiseksi, eurooppalaisten 
tallettajien etujen suojaamiseksi ja 
järjestelmäriskeistä veronmaksajille 
koituvien kustannusten pienentämiseksi 
perustetaan Euroopan 
rahoitussuojarahasto (jäljempänä 
'rahasto'). Rahaston tehtävänä on auttaa 
myös vaikeuksissa olevia unionin alueen 
laitoksia, jos vaikeudet saattavat uhata 
Euroopan rahoitusalan sisämarkkinoiden 
vakautta. Rahastoa rahoitetaan kyseisten 
laitosten maksuilla. Maksut korvaavat 
samankaltaisiin kansallisiin rahastoihin 
suoritetut maksut. 
6. Jos pankkien maksuista kertyneet varat 
eivät riitä kriisin ratkaisemiseen, rahasto 
voi lisätä varojaan laskemalla liikkeelle 
joukkolainan. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeusoloissa helpottaa rahaston 
joukkolainan liikkeellelaskua takuilla ja 
sellaista maksua vastaan, joka ilmentää 
asianmukaisesti riskiä. Takuut jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken 7 kohdassa 
vahvistetuin perustein.
7. Jos yksi tai useampi laitos ei 
äärimmäisissä poikkeusoloissa selviydy 
järjestelmäriskitilanteesta ja jos 
käytettävissä resurssit ovat riittämättömät, 
asianomainen jäsenvaltio puuttuu 
ongelmatilanteeseen asianmukaisesti 
muutetussa yhteistoimintapöytäkirjassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Taakanjakojärjestelyihin voisi sisältyä 
joku seuraavista perusteista tai niiden 
yhdistelmä: laitoksen talletukset, laitoksen 
varat (joko laskennallisten arvojen, 
markkina-arvojen tai riskipainotettujen 
arvojen perusteella), laitoksen tuotot ja 
laitoksen maksujärjestelmävirtojen osuus. 
8. Rahaston jäsenyys korvaa sen 
toimintaan osallistuvien unionin alueen 
laitosten jäsenyyden nykyisissä 
kansallisissa talletussuojajärjestelmissä. 
Rahastoa johtaa johtokunta, jonka 
Euroopan valvontaviranomainen 
(pankkiala) nimittää viiden vuoden 
toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenet 
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valitaan kansallisten viranomaisten 
henkilöstön keskuudesta. Rahasto 
perustaa neuvoa-antavan komitean, johon 
kuuluvat rahaston toimintaan osallistuvat 
finanssilaitokset.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kahdenvälisiä sopimuksia tehtävien 
ja vastuiden delegoinnista laitoksille, 
jotka on yksilöity 12 a artiklassa 
tarkoitetuiksi merkittäviksi rajatylittäviksi 
finanssilaitoksiksi, ei voida tehdä. 

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Pankkiviranomainen voi antaa 
vertaisarvioinnin perusteella kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille 8 artiklassa 
tarkoitettuja ohjeita ja suosituksia tai 
tehdä toimivaltaisille viranomaisille 
osoitetun päätöksen tai hyväksyä 
luonnokset teknisiksi standardeiksi 7–7 d 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen edistää yhteisön
koordinoitua toimintaa muun muassa

Pankkiviranomainen edistää unionin
koordinoitua ja konsolidoitua toimintaa 
muun muassa

Or. en

Tarkistus 102

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) toteuttamalla rahoitusmarkkinoiden 
epävakaus- ja kriisitilanteissa kaikki 
aiheelliset toimet, jotta voidaan helpottaa 
toimivaltaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten toteuttamien 
toimien koordinointia. 
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Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Pankkiviranomainen edustaa 
Euroopan unionia kaikilla 
kansainvälisillä foorumeilla, joilla 
käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön piiriin 
kuuluvien laitosten sääntelyä ja 
valvontaa.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön toimielinten toimivaltaa. Se voi 
tehdä hallinnollisia järjestelyjä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden hallintojen kanssa.

1. Pankkiviranomainen kehittää yhteyksiä 
kolmansien maiden valvontaviranomaisiin. 
Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen osallistuu kolmansien 
maiden valvontajärjestelmiä koskevien 
vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti.

1 a. Pankkiviranomainen osallistuu 
kolmansien maiden valvontajärjestelmiä 
koskevien vastaavuuspäätösten 
valmisteluun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 7 a–7 d artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tässä 
artiklassa tarkoitettujen 
vastaavuusarviointien tekemiseksi.

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Pankkiviranomainen esittää 
kertomuksessa hallinnolliset järjestelyt ja 
vastaavat päätökset, joista on sovittu 
kansainvälisten organisaatioiden tai 
hallintojen tai kolmansien maiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Pankkiviranomainen voi myös pyytää, että 
tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. 
Pyynnöissä on käytettävä yleisiä 
raportointimuotoja, tarvittaessa 
konsolidoidulla tasolla.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan pankkiviranomainen tekee 
yhteistyötä EJRK:n kanssa.

1. Pankkiviranomainen tekee yhteistyötä 
EJRK:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomainen tekee tiivistä 
yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se toimittaa 
EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, 
joita EJRK tarvitsee tehtäviensä 
suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä 
suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka 
eivät ole tiivistelmän tai koosteen 
muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 

2. Pankkiviranomainen tekee tiivistä 
yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se toimittaa 
EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, 
joita EJRK tarvitsee tehtäviensä 
suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä 
suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka 
eivät ole tiivistelmän tai koosteen 
muodossa, on toimitettava sille 
perustellusta pyynnöstä viipymättä 
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asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti.

asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] 
artiklan mukaisesti. Pankkiviranomainen 
luo tarvittavat menettelyt yksittäisiä 
finanssilaitoksia koskevien 
luottamuksellisten tietojen esittämistä 
varten.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä 
tehtäviään pankkiviranomaisen on otettava 
EJRK:n varoitukset ja suositukset tarkoin
huomioon.

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä 
tehtäviään pankkiviranomaisen on otettava 
huomioon EJRK:n varoitukset ja 
suositukset.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkialan osallisryhmässä on 30 
jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
yhteisön luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia ja
pankkipalvelujen käyttäjiä.

2. Pankkialan osallisryhmässä on 30 
jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti 
unionin luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä, niiden 
työntekijöitä sekä kuluttajia,
pankkipalvelujen käyttäjiä ja pk-yritysten 
edustajia. Jäsenistä vähintään viisi on 
tiedeyhteisön johtavia riippumattomia 
edustajia. Markkinatoimijoita edustavia 
jäseniä on enintään kymmenen. Pk-
yritysjärjestöt valitsevat vähintään 
kymmenen jäsentä.

Or. en
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Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto 
varmistaa mahdollisimman pitkälle, että 
sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja 
edustus ovat koko yhteisön kannalta 
asianmukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pankkialan osallisryhmä voi antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 8 
artiklassa yksilöityihin pankkiviranomaisen 
tehtäviin.

5. Pankkialan osallisryhmä antaa 
pankkiviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja 
mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 8 
artiklassa yksilöityihin pankkiviranomaisen 
tehtäviin.

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pankkiviranomainen varmistaa, että 10 
tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset 
eivät millään tavalla vaikuta 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. 

1. Viranomainen varmistaa, että 10 tai 11 
artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät 
vaikuta suoraan jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. 



PE438.408v01-00 70/96 PR\803316FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa pankkiviranomaiselle ja 
komissiolle yhden kuukauden kuluessa 
pankkiviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle kymmenen työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
osoitettava selvästi, miten se siihen 
vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on 
perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa 
sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja 
esitettävä arviointi siitä, miten se siihen 
vaikuttaa.

Or. en
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Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää kahden 
kuukauden kuluessa 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
mukaisella määräenemmistöllä siitä, 
pidetäänkö päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Jos pankkiviranomainen pysyy 
päätöksessään, neuvosto päättää 
kokouksessa, joka järjestetään 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun pankkiviranomainen on 
ilmoittanut asiasta jäsenvaltiolle 4 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla, 
jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena 
kuin se on määritelty Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 
kohdassa sekä Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyn siirtymämääräyksiä koskevan 
pöytäkirjan 3 artiklassa, pidetäänkö päätös 
voimassa vai kumotaanko se.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa perustamissopimuksen 205 
artiklan mukaisella määräenemmistöllä 
siitä, pidetäänkö pankkiviranomaisen 
päätös voimassa vai kumotaanko se.

Neuvosto päättää kymmenen työpäivän 
kuluessa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö 
pankkiviranomaisen päätös voimassa vai 
kumotaanko se.

Or. en
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Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen kuin pankkiviranomainen tekee 9 
artiklan 6 kohdan, 10 artiklan 2 ja 3 
kohdan ja 11 artiklan 3 ja 4 kohdan
mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa 
kulloisenkin päätöksen kohteelle 
aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa 
määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde 
voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen 
tarkasti huomioon asian kiireellisyyden. 

1. Ennen kuin pankkiviranomainen tekee 
tämän asetuksen mukaisia päätöksiä, se 
ilmoittaa kulloisenkin päätöksen kohteelle 
aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa 
määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde 
voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen 
tarkasti huomioon asian kiireellisyyden. 

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kaksi pankkialan osallisryhmän 
edustajaa, jotka eivät osallistu 
äänestykseen ja joista toinen edustaa pk-
yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu 
viranomainen ei ole keskuspankki, 1 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
hallintoneuvoston jäsenen mukana voi 
olla jäsenvaltion keskuspankin edustaja, 

Poistetaan. 
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joka ei osallistu äänestyksiin. 

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun toimitaan direktiivin 94/19/EY 
soveltamisalalla, 1 alakohdan b 
alakohdassa tarkoitetun 
hallintoneuvoston jäsenen mukana voi 
tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltioissa 
talletusten vakuusjärjestelmiä hoitavien 
elinten edustaja, joka ei osallistu 
äänestyksiin. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
toimivaltaisia viranomaisia, helpottamaan 
erimielisyyden ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa 
hallintoneuvosto kutsuu koolle 
riippumattoman lautakunnan, joka koostuu 
hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja 
kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta 
erimielisyyden osapuolina olevia 
toimivaltaisia viranomaisia ja joilla ei ole 
eturistiriitaa, helpottamaan erimielisyyden 
tasapuolista ratkaisemista.

Or. en
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Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hallintoneuvosto asettaa 
asiantuntijalautakunnan, johon kuuluu 
suppea joukko Euroopan unionin 
tavoitteisiin sitoutuneita riippumattomia 
huipputason asiantuntijoita. 
Asiantuntijalautakunnalla on seuraavat 
tehtävät:
a) ottaa kantaa pankkiviranomaisen 
työohjelmaan;
b) avustaa pankkiviranomaista 
painopisteiden määrittelyssä;
c) varoittaa pankkiviranomaista 
sisämarkkinoiden sääntelyn 
epäjohdonmukaisuuksista ja ehdottaa 
uusia toiminta-aloja;
d) tiedottaa pankkiviranomaiselle 
tärkeistä finanssimarkkinatapahtumista.
Pankkiviranomainen varmistaa riittävien 
sihteeripalvelujen tarjoamisen 
asiantuntijalautakunnalle.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Asiantuntijalautakunnan jäsenten 
toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka 
jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.
Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä 
toimikautta.
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Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Asiantuntijalautakunta vahvistaa 
työjärjestyksensä.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet ja laitokset ja muut julkiset ja 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
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vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin 
heidän hoitaessaan Euroopan 
valvontaviranomaiseen (pankkiala) 
liittyviä tehtäviään.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä 
määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on 
määritelty Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa sekä Euroopan 
unionista tehtyyn sopimukseen ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen liitetyn siirtymämääräyksiä 
koskevan pöytäkirjan 3 artiklassa. 

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Johtokuntaan kuuluu kuusi jäsentä: 
puheenjohtaja, komission edustaja ja neljä 
jäsentä, jotka hallintoneuvosto on valinnut 
omista äänivaltaisista jäsenistään. 

Or. en
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Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jokaisella jäsenellä on varajäsen, joka voi 
toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän 
ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen. 
Puheenjohtajan varajäsen valitaan 
33 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä 
olevien jäsentensä enemmistöllä. Kullakin 
jäsenellä on yksi ääni. 

2. Johtokunta tekee päätöksensä 
hallintoneuvoston valitsemien läsnä 
olevien jäsentensä enemmistöllä. Kullakin 
näistä jäsenistä on yksi ääni. 

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Riippumattomuus

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

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 137

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
kolmen ehdokkaan luettelon. 
Järjestettyään näiden ehdokkaiden 
kuulemiset Euroopan parlamentti valitsee 
heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää 
näin valitun ehdokkaan. 

Or. en

Tarkistus 138

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

Komission teksti Tarkistus

Jos Euroopan parlamentti katsoo, että 
yksikään sille esitetyistä ehdokkaista ei 
täytä ensimmäisessä alakohdassa 
esitettyjä vaatimuksia, avoin 
valintamenettely käynnistetään uudelleen.

Or. en

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en



PE438.408v01-00 80/96 PR\803316FI.doc

FI

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös 
varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan 
tehtäviä tämän poissa ollessa. Tämä 
varahenkilö ei saa olla hallintoneuvoston 
jäsen.

Or. en

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet ja laitokset ja muut julkiset ja 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan puheenjohtajaan hänen 
hoitaessaan tehtäviään.

Or. en

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti voi kutsua 
puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä 
antamaan säännöllisesti lausuntoja 
parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle
ja vastaamaan valiokunnan jäsenten 
esittämiin kysymyksiin kunnioittaen 

1. Puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä 
kutsutaan vähintään neljännesvuosittain 
antamaan lausuntoja Euroopan 
parlamentille ja vastaamaan sen jäsenten 
esittämiin kysymyksiin.
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kuitenkin täysin puheenjohtajan 
riippumattomuutta.

Or. en

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös pyytää 
puheenjohtajaa antamaan kertomuksen
tehtäviensä suorittamisesta. 

2. Puheenjohtajan on annettava kertomus
tehtäviensä suorittamisesta Euroopan 
parlamentille pyydettäessä ja vähintään 
15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun 
lausunnon antamista. 

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan komission järjestämän ja 
hallinnoiman avoimen valintamenettelyn 
jälkeen ja Euroopan parlamentin 
vahvistuksen saatuaan ansioiden, 
pätevyyden, finanssilaitosten ja 
finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä 
finanssivalvontaan ja finanssialan 
sääntelyyn liittyvän kokemuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot, Euroopan unionin 
toimielimet ja laitokset ja muut julkiset ja 
yksityiset elimet eivät saa pyrkiä 
vaikuttamaan toimitusjohtajaan hänen 
hoitaessaan tehtäviään.

Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimitusjohtaja laatii joka vuosi 
vuosikertomusluonnoksen, jossa on 
pankkiviranomaisen sääntely- ja 

7. Toimitusjohtaja laatii joka vuosi 
kertomusluonnoksen, jossa on 
pankkiviranomaisen sääntely- ja 
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valvontatoimintaa koskeva osa sekä talous-
ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

valvontatoimintaa koskeva osa sekä talous-
ja hallintokysymyksiä koskeva osa.

Or. en

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Kokoonpano

1. Pankkiviranomainen on osa EFVJ:ää, 
joka toimii valvontaviranomaisten 
verkostona.
2. EFVJ koostuu seuraavista:
a) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka on 
yksilöity tämän asetuksen 1 artiklan 
2 kohdassa, asetuksen (EY) N:o …/… 
[EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja 
asetuksen (EY) N:o …/… [EAMV] 1 
artiklan 2 kohdassa; 
b) pankkiviranomainen; 
c) Euroopan vakuutus- ja
työeläkeviranomainen, joka perustetaan 
asetuksen (EY) N:o …/… [EVTEV] 1 
artiklalla; 
d) Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, joka 
perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… 
[EAMV] 1 artiklalla;
e) 40 artiklassa säädetty Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea; 
f) komissio, kun kyseessä on 7, 9 ja 10 
artiklassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen.
3. Pankkiviranomainen tekee säännöllistä 
ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien 
johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja 
laatii yhteisiä kantoja 
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finanssiryhmittymien valvonnan ja 
muiden eri alojen välisten kysymysten 
osalta Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
40 artiklassa perustetun Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla 
pankkiviranomainen tekee säännöllistä ja 
tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen 
välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan 
valvontaviranomaisen kaikissa pilareissa 
erityisesti seuraavien osalta:

– finanssiryhmittymät;
– kirjanpito ja tilintarkastus;

– mikrotason vakauden valvontaa
koskevat analyysit finanssialan vakauden 
varmistamiseksi;
– vähittäismarkkinoille tarkoitetut 
sijoitustuotteet;
– rahanpesun torjuntatoimet.

Or. en
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Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Ainoastaan Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmään kuuluvilla 
valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa 
Euroopan unionissa toimivia 
finanssilaitoksia. 

Or. en

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
40 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

40 a artikla
Valvonta

Jos merkittävän rajatylittävän 
finanssilaitoksen toiminta käsittää 
useampia aloja, Euroopan 
valvontaviranomainen (sekakomitea) 
päättää, mikä Euroopan 
valvontaviranomainen toimii johtavana 
toimivaltaisena viranomaisena ja/tai tekee 
sitovia päätöksiä Euroopan 
valvontaviranomaisten välisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan valvontaviranomaisen 
(sekakomitea) puheenjohtaja nimitetään 
vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella 
Euroopan valvontaviranomaisen 
(pankkiala), Euroopan 
valvontaviranomaisen (vakuutukset ja 



PR\803316FI.doc 87/96 PE438.408v01-00

FI

arvopaperimarkkinaviranomaisen
puheenjohtajista.

työeläkkeet) ja Euroopan 
valvontaviranomaisen 
(arvopaperimarkkinat) puheenjohtajista.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valituslautakunta on Euroopan 
pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
yhteinen elin.

1. Valituslautakunta on Euroopan kolmen 
valvontaviranomaisen yhteinen elin.

Or. en

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Euroopan parlamentti nimittää 
valituslautakunnan jäsenet ja heidän 
varajäsenensä hakijoiden luettelosta, jota 
komissio on ehdottanut Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä julkaistun 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
hallintoneuvostoa kuultuaan. 
Valituslautakunnassa on oltava ainakin 
yksi kuluttajajärjestöä edustava jäsen, 
yksi pk-yrityksiä edustava jäsen ja yksi 
tutkijayhteisöä edustava jäsen. Viimeksi
mainitun ja tämän varajäsenen nimittää 
pankkialan osallisryhmä.

Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valituslautakunnan jäsen, jonka 
pankkiviranomaisen johtokunta on 

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

aikana ainoastaan, jos hänen on todettu 
syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja 
Euroopan parlamentti tekee päätöksen 
vapauttamisesta hallintoneuvostoa 
kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Asian saattaminen yhteisöjen ensimmäisen 
asteen tuomioistuimen ja yhteisöjen
tuomioistuimen käsiteltäväksi

Asian saattaminen unionin yleisen
tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole 
oikeutta hakea muutosta 
valituslautakunnalta, pankkiviranomaisen 
tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen 
yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimessa tai yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen
230 artiklan mukaisesti.

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole 
oikeutta hakea muutosta 
valituslautakunnalta, pankkiviranomaisen 
tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen 
unionin yleisessä tuomioistuimessa tai 
unionin tuomioistuimessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
263 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos pankkiviranomaisella on velvoite 
toimia ja se laiminlyö päätöksen 
tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne 
voidaan nostaa yhteisöjen ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuimessa tai 
yhteisöjen tuomioistuimessa 
perustamissopimuksen 232 artiklan
mukaisesti.

2. Jos pankkiviranomaisella on velvoite 
toimia ja se laiminlyö päätöksen 
tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne 
voidaan nostaa unionin yleisessä
tuomioistuimessa tai unionin
tuomioistuimessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet; 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pankkiviranomaisen menoihin kuuluvat 
vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, 
infrastruktuuri- ja toimintamenot. 

2. Pankkiviranomaisen menoihin kuuluvat 
vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, 
infrastruktuuri-, koulutus- ja 
toimintamenot. 

Or. en
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Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennakkoarvion perusteella komissio 
sisällyttää arviot, joita se pitää 
henkilöstötaulukon ja yleisestä 
talousarviosta suoritettavan avustuksen 
määrän osalta välttämättöminä, Euroopan 
unionin yleistä talousarviota koskevaan 
alustavaan esitykseen EY:n 
perustamissopimuksen 272 artiklan
mukaisesti.

3. Ennakkoarvion perusteella komissio 
sisällyttää arviot, joita se pitää 
henkilöstötaulukon ja yleisestä 
talousarviosta suoritettavan avustuksen 
määrän osalta välttämättöminä, Euroopan 
unionin yleistä talousarviota koskevaan 
alustavaan esitykseen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 
314 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valvontaviranomaisen toimintaan voivat 
osallistua kolmannet maat, jotka 
soveltavat 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla viranomaisen vastuualueilla 
vastaavaksi tunnustettua lainsäädäntöä, 
jos osallistuminen on suoranaisesti 
valvontaviranomaisen edun mukaista ja 
jos ne tekevät unionin kanssa sopimuksen 
siitä.

Or. en

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ottaa kertomustaan 
laatiessaan huomioon pankkialan 
osallisryhmän, hallintoneuvoston ja 
sekakomitean esittämät ehdotukset. 
Ehdotukset liitetään komission 
julkaisemaan kertomukseen.

Or. en

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komission kertomuksessa arvioidaan 
muun muassa seuraavaa: kansallisten 
viranomaisten valvontakäytännöissä 
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saavutettu lähentyminen; 
valvontakollegioiden toiminta; 
useammassa maassa toimintaa 
harjoittavien laitosten, erityisesti laitosten, 
joiden toiminnalla on unionin tason 
ulottuvuus, valvontamekanismi; takeita 
koskevan 23 artiklan toimivuus sekä 
sääntelyn ja valvonnan lähentyminen 
kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1 c. Mainitussa kertomuksessa 
tarkastellaan, onko syytä yhdistää koko 
finanssialan valvonta, pankki- tai 
vakuutusalan valvonta vai valvoa 
erikseen, ja onko syytä yhdistää vai pitää 
erillään vakauden ja liikkeenjohdon 
valvonta.

Or. en
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PERUSTELUT

Nykyinen finanssikriisi on tuonut yleiseen tietouteen sellaista, mitä parlamentti on arvostellut 
jo vuosia sitten, eli finanssialan asianmukaisen sääntelyn puuttumisen ja 
markkinavalvontamekanismien heikkouden. Kun käsiteltiin rahoituspalvelualan 
toimintasuunnitelmaa (ks. García-Margallo y Marfilin mietintö komission tiedonannosta 
rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma (1999)1), parlamentti 
varoitti, että järjestelmän kriisin välttämiseksi on tärkeää viedä eteenpäin kaikkia 
toimintasuunnitelman kolmea tavoitetta, jotka olivat markkinoiden vapauttaminen, 
valvontamekanismien tehostaminen ja talletusten verotuksen yhdenmukaistaminen. 
Myöhemmissä mietinnöissä (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) korostettiin, että kansallisten 
valvontaviranomaisten, joiden toimivalta päättyy niiden omilla rajoilla, oma-aloitteinen 
keskinäinen koordinointi ei ole riittävää sellaisten finanssilaitosten valvontaan, jotka näkevät 
sisämarkkinat aidosti rajattomana alueena. Lisäksi eräillä säännöillä on jo vahvistettu tulevan 
Euroopan valvontarakenteen perusperiaatteet ja osoitettu yleisesti, mihin suuntaan olisi 
mentävä (Skinnerin mietintö vakavaraisuusvalvonnasta (solvenssi II) (2009) ja Gauzèsin 
mietintö luottoluokituslaitoksia koskevasta asetuksesta (2009)).

Sääntelyn aukkojen tukkimiseksi ja valvontajärjestelmän heikkouksien korjaamiseksi 
komissio antoi Jacques de Larosièren johtamalle asiantuntijaryhmälle tehtäväksi laatia 
raportin, jossa käsiteltäisiin kriisin antamia opetuksia ja annettaisiin tarvittavat suositukset 
uusien kriisien estämiseksi. Komission ehdotuksessa suositetaan ensinnäkin, että luodaan 
kansallisten valvontaviranomaisten verkosto, joka toimisi yhteistyössä uuden viranomaisen 
eli Euroopan valvontaviranomaisen (ESA) kanssa. Tämä uusi viranomainen muodostuisi 
kolmesta pilarista, jotka ovat pankkiala (EBA), vakuutus- ja työeläkeala (EIOPA) ja 
arvopaperimarkkina-ala (ESMA). Ehdotukseen sisältyy myös Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea, joka varmistaisi sääntöjen konsolidoinnin ja valvoisi 
Euroopan finanssimarkkinoita. Toiseksi komission ehdotuksessa suositetaan, että perustetaan 
Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan rahoitusvakauteen 
mahdollisesti kohdistuvia uhkia, jotka johtuvat makrotalouden tapahtumista. Parlamentti 
kannattaa tällaista lähestymistapaa ja lisää siihen kaksi tärkeää seikkaa: EJRK:n 
sisällyttäminen Euroopan valvontaviranomaisiin (ESA) ja lisää valtaa uusille viranomaisille, 
jotta ne saavat todellisen eurooppalaisen ulottuvuuden.

Kolmanneksi komissio korostaa, että on tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline 
yhdenmukaisten teknisten standardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta 
varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä 

                                               
1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.
2 EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 Ei julkaistu virallisessa lehdessä.
4 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
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tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko unionissa. Tekniset standardit ovat toimiva 
väline yhdenmukaistamisessa, ja sen vuoksi komissio käsittelee niitä erityisen huolellisesti. 
Parlamentti kannattaa tätä lähestymistapaa, mutta esittää kaksi vaatimusta: parlamentille on 
annettava sille kuuluva rooli teknisten standardien laadinnassa (SEUT-sopimuksen 
290 artikla) ja Euroopan pankkiviranomaisella on oltava johtava rooli kyseisten standardien 
laadinnassa. Aina kun komissio ei hyväksy viranomaisen ehdotuksia (kokonaan tai osittain), 
komission puheenjohtajan ja asiasta vastaavan komissaarin on perusteltava komission kanta 
parlamentille ja neuvostolle. 

Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten standardien soveltamisalaan, viranomainen voi antaa
unionin lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia. Parlamentti toivoo, että 
viranomaisen antamat ohjeet ja suositukset sitoisivat kansallisia valvontaviranomaisia 
mahdollisimman pitkälti. Siksi parlamentti haluaa, että viranomaisen johtaja saisi "ilmiantaa" 
kansalliset valvontaviranomaiset, jotka eivät noudata sääntöjä, ja kertoa, mihin toimiin 
viranomainen aikoo ryhtyä noudattamisen tekemiseksi pakolliseksi. Kansallisten 
viranomaisten laiminlyöntien julkistaminen on tehokas keino saada ne noudattamaan 
Euroopan viranomaisen ohjeita ja suosituksia.

Erityisen arkaluonteinen asia ovat komission ja yksityisten laitosten väliset suhteet. 
Komission ehdotuksen mukaan Euroopan viranomainen saisi vaatia kansallisia 
valvontaviranomaisia noudattamaan unionin oikeutta; lisäksi viranomainen saisi antaa 
virallisen varoituksen siitä, että kansallisten valvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat 
toimet kriisitilanteissa. Jos kansallinen valvontaviranomainen ei noudata näitä päätöksiä, 
kansallinen viranomainen voi markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi kääntyä 
finanssilaitosten puoleen asioissa, joihin sovelletaan suoraan unionin lainsäädäntöä. Oikeus 
kääntyä yksityisten finanssilaitosten puoleen on esittelijän mielestä ainut mahdollinen 
väline sen varmistamiseksi, että viranomaisen päätöksiä noudatetaan.

Tässä mietinnössä keskitytään finanssilaitosten ja erityisesti rajatylittävää toimintaa 
harjoittavien finanssilaitosten valvontaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suuriin 
finanssiryhmittymiin, joiden vararikko voisi romahduttaa koko finanssijärjestelmän ("liian 
suuria päästettäviksi konkurssiin"). Tässä on kaksi vaihtoehtoa: enemmän valtaa kansallisille 
valvontaviranomaisille tai unionille (The Turner Review). Enemmän protektionismia tai 
enemmän sisämarkkinoita. Ei ole järkevää pysyttäytyä mekanismeissa, joiden tehottomuus on 
käynyt selväksi kriisin aikana.

Kansallinen ratkaisu tarkoittaisi, että isäntämaan kansallisten valvontaviranomaisten pitää 
voida velvoittaa ulkomaiset pankit toimimaan tytäryhtiöiden eikä sivuliikkeiden kautta ja että 
valvontaviranomaisille annetaan suoremmat valtuudet ulkomaisten pankkien pääoman ja 
likviditeetin valvontaan. 

Eurooppalainen ratkaisu tarkoittaisi, että valvontakollegioille annetaan oikeus sanella säännöt,
joiden noudattaminen on pakollista, jos kansalliset valvontaviranomaiset eivät pääse 
sopimukseen. Lisäksi se tarkoittaisi, että Euroopan viranomainen olisi vastuussa sellaisten 
finanssilaitosten valvonnasta, joiden vararikko uhkaisi koko järjestelmän vakautta. Euroopan 
viranomainen toimisi aina kansallisten viranomaisten välityksellä, jotka siten toimisivat 
Euroopan viranomaisen ohjeita noudattaen ja olisivat vastuussa sille. Määriteltäessä laitoksia, 
joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, otettaisiin huomioon kansalliset standardit 
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(FSA, IMF, BIS). Siirtyminen mallista toiseen voitaisiin toteuttaa asteittain aloittaen 
suurimman riskin laitoksista ja ulottaen sen sitten kohtuullisessa ajassa koskemaan kaikkia 
laitoksia.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että perustettaisiin finanssilaitosten maksuilla rahoitettava 
Euroopan rahasto suojaamaan tallettajia ja pelastamaan sellaiset vaikeuksissa olevat laitokset, 
joiden vararikko voisi romahduttaa koko järjestelmän. Jos rahaston varat osoittautuisivat 
riittämättömiksi, se voisi laskea liikkeelle joukkolainan. Ellei tämäkään riittäisi, vaan 
jouduttaisiin käyttämään julkisia varoja järjestelmän romahtamisen estämiseksi, 
jäsenvaltioiden olisi puututtava asiaan. Hallitusten interventioiden taakka jaettaisiin 
asianomaisten jäsenvaltioiden kesken etukäteen tehdyn yhteistoimintapöytäkirjan mukaisesti. 

Komission ehdotus on laadittu lähes yksinomaan pankkien näkökulmasta unohtaen 
luotonhakijaosapuolen näkökulma. Sen vuoksi parlamentti ehdottaa, että annettaisiin 
erityisasema pk-yrityksille, jotka ovat huomattavasti enemmän riippuvaisia 
pankkirahoituksesta kuin suuryritykset, jotka puolestaan ovat tottuneet täyttämään tarpeensa 
kääntymällä markkinoiden puoleen. Osallisryhmään olisi otettava pk-yritysjärjestöjen 
edustajia, ja niiden olisi saatava kaksi jäsentä hallintoneuvostoon. 

Mietinnössä pyritään menemään komission ehdotusta pidemmälle ja palauttamaan ehdotuksia, 
joita parlamentti on esittänyt jo vuosia sitten. Larosièren raportti oli selkeästi jäsennelty, 
mutta siinä ei menty niin pitkälle kuin sen laatijat olisivat halunneet. Komission ehdotus on 
heikompi luultavasti siitä syystä, että neuvoston kanssa olisi helpompi päästä 
yhteisymmärrykseen. Neuvoston joulukuun 2009 sopimuksessa komission jo valmiiksi 
heikko ehdotus menetti painoarvoaan entisestään. Sen vuoksi parlamentin neljä poliittista 
ryhmää (PPE, PSE, ALDE ja Vihreät) ilmoittivat haluavansa mennä pidemmälle kuin 
komissio ja neuvosto.

Tämän mietinnön laadinnassa oli kaksi eri strategiaa: joko pyrkiä ennakoimaan neuvoston 
toiveet nopean ratkaisun aikaansaamiseksi tai katsoa asiaa selkeästi parlamentin 
näkökulmasta. Etusijalle asetettiin tilanteen hyödyntäminen niin, että Euroopan 
yhdentymisprosessi etenisi. Valittiin strategiavaihtoehdoista toinen, minkä vuoksi mietinnössä 
kannatetaan todellisen Euroopan valvontaviranomaisen perustamista.

Toiveena on, että tämän mietinnön ansiosta tarkastellaan mahdollisuutta perustaa todellinen 
Euroopan valvontaviranomainen, jolla on selkeät toimivaltuudet, sekä mahdollisuutta luoda 
samalla sellainen mekanismi tulevien kriisien ratkaisemiseksi, ettei Euroopan veronmaksajien 
tarvitsisi kärsiä finanssijärjestelmän luhistumisen seurauksista. Nyt on parlamentin jäsenten 
vuoro ilmaista kantansa. 


