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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 direktiiviksi direktiivien 1998/26/EY, 
2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY,
2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta Euroopan 
pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltojen osalta
(KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0576),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan, 
47 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0251/2009),

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 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.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
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 
finanssijärjestelmässä. Kansalliset
valvontamallit ovat jääneet jälkeen 
nykypäivän todellisista integroituneista ja 
yhteenliittyneistä eurooppalaisista 
finanssimarkkinoista, joilla monet 
finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa 
yli rajojen ja tarjoavat finanssipalveluja 
yrityksille ja kuluttajille. 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 
finanssijärjestelmässä. 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 Euroopan unionin oikeutta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti vaati jo 
kauan ennen rahoituskriisiä 
vahvistamaan unionin tasolla kaikille 
toimijoille aidosti tasapuoliset 
kilpailuedellytykset ja osoitti samalla 
vakavia puutteita yhä integroituneempien 
rahoitusmarkkinoiden yhteisön tason 
valvonnassa (päätöslauselmissaan, jotka 
se on antanut 13 päivänä huhtikuuta 
2000 komission tiedonannosta 
rahoitusmarkkinoiden puitteiden 
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toteuttamisesta: toimintasuunnitelma1, 25 
päivänä marraskuuta 2002 toiminnan 
vakauden valvontaa koskevista säännöistä 
Euroopan unionissa2, 11 päivänä 
heinäkuuta 2007 
rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 
koskevasta valkoisesta kirjasta3, 23 
päivänä syyskuuta 2008 suosituksista 
komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä 
pääomasijoitusrahastoista4, 9 päivänä 
lokakuuta 2008 suosituksista komissiolle 
Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: 
tuleva valvontarakenne5, 22 päivänä 
huhtikuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II) 6 ja 
23 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi luottoluokituslaitoksista7).
________________________________
1 EUVL L 40, 7.2.2001, s. 453.
2 EYVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 EYVL C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4 EYVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 EYVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, on tarpeen 
muuttaa yhteisön lainsäädäntöä sillä alalla, 
jolla kyseiset kolme valvontaviranomaista 

(6) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, on tarpeen 
muuttaa Euroopan unionin lainsäädäntöä 
sillä alalla, jolla kyseiset kolme 
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toimivat. Muutokset koskevat Euroopan 
valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen valtuuksien sisällyttämistä 
olemassa oleviin menettelyihin, jotka on 
perustettu asiaa koskevassa yhteisön
lainsäädännössä, sekä sujuvan ja tehokkaan 
toiminnan varmistamista Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän yhteydessä.

valvontaviranomaista toimivat. Muutokset 
koskevat Euroopan valvontaviranomaisten 
tiettyjen valtuuksien soveltamisalan 
määrittelyä, tiettyjen valtuuksien 
sisällyttämistä olemassa oleviin 
menettelyihin, jotka on perustettu asiaa 
koskevassa Euroopan unionin 
lainsäädännössä, sekä sujuvan ja tehokkaan 
toiminnan varmistamista Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava 
yhtenäinen säännöstö, jolla voidaan 
varmistaa sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
(EFVJ:n) perustamisasetusten mukaan 
Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
laatia asianomaisessa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla teknisten 
standardien luonnoksia, jotka toimitetaan 
komissiolle, jotta tämä hyväksyisi ne 
asetuksilla tai päätöksillä. 
Asianomaisessa lainsäädännössä olisi 
määriteltävä alat, joilla Euroopan 
valvontaviranomaisilla on toimivalta 
laatia teknisten standardien luonnoksia.

(7) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi muun muassa myös 
laadittava yhtenäinen ohjeisto, jolla 
voidaan varmistaa sääntöjen 
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen ja edistää 
siten sisämarkkinoiden tehokkaampaa 
toimintaa.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään, että asiaa koskevassa 
lainsäädännössä erityisesti määritellyillä 
aloilla Euroopan valvontaviranomaiset 
voivat laatia teknisten standardien 
luonnoksia, jotka toimitetaan komissiolle, 
jotta tämä hyväksyisi ne Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklan mukaisesti 
delegoitujen säädösten tai 
täytäntöönpanosäädösten avulla.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Asiaa koskevassa lainsäädännössä 
olisi määriteltävä alat, joilla Euroopan 
valvontaviranomaisilla on toimivalta 
laatia teknisten standardien luonnoksia, 
ja se, miten ne olisi pantava täytäntöön. 
Kun delegoitujen säädösten tapauksessa 
asianomaisessa lainsäädännössä on 
säädettävä säädöksen osista, ehdoista ja 
erityisvaatimuksista Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, 
täytäntöönpanosäädöksissä 
valvontamekanismeja koskevat säännöt ja 
yleiset periaatteet on määriteltävä 
etukäteen Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yksilöitäessä aloja, joilla teknisiä 
standardeja kehitetään, olisi pyrittävä 
siihen, että yhdenmukaisen säännöstön 
luomisella ei mutkisteta kohtuuttomasti 
sääntelyä. Olisi valittava vain ne alat, joilla 
yhdenmukaiset tekniset säännöt edistävät 
merkittävästi rahoitusvakautta, 
tallettajien, vakuutuksenottajien ja 
sijoittajien suojelua sekä markkinoiden 
tehokkuutta ja eheyttä ja poistavat 
kilpailun vääristymiä ja sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäytön riskejä.

(8) Yksilöitäessä aloja, joilla teknisiä 
standardeja kehitetään, olisi pyrittävä 
siihen, että yhdenmukaisen säännöstön 
luomisella ei mutkisteta kohtuuttomasti 
sääntelyä ja täytäntöönpanoa. Olisi 
valittava vain ne alat, joilla yhdenmukaiset 
tekniset säännöt edistävät merkittävästi ja 
tehokkaasti asiaa koskevan 
lainsäädännön tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Teknisiä standardeissa olisi käsiteltävä 
aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden 
kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. 
Teknisissä standardeissa olisi määriteltävä 
niiden sääntöjen soveltamisedellytykset, 
jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston antamiin perussäädöksiin ja 
tapauksen mukaan komission
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, 
muuttamatta kyseisten säädösten muita 
kuin keskeisiä osia esimerkiksi 
poistamalla joitakin niistä tai 
täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen 

(9) Teknisiä standardeissa olisi käsiteltävä 
aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden 
kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. 
Teknisissä standardeissa, jotka on 
hyväksytty delegoituina säädöksinä 
(Lamfalussyn rahoitusrakenteen 
mukainen taso 2), olisi edelleen 
kehitettävä, tarkennettava ja määriteltävä 
niiden sääntöjen johdonmukaista 
harmonisointia ja yhdenmukaista 
soveltamista koskevat edellytykset, jotka 
sisältyvät Euroopan parlamentin ja 
neuvoston antamiin perussäädöksiin ja 
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uusia muita kuin keskeisiä osia. Näin 
ollen teknisiin standardeihin ei saisi liittyä 
poliittisia valintoja. Jos teknisten 
standardien tarkoituksena on määritellä 
komission täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisedellytykset, niitä ei saisi laatia 
ennen kuin kyseinen toimenpide on 
hyväksytty. Joissakin tapauksissa, joissa 
komissiolla on nykyään toimivalta päättää 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
toimeenpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisilla komiteamenettelyillä ja joissa 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältö on 
rajoitettu perussäädöksissä olevien 
sääntöjen soveltamisedellytysten 
määrittelyyn eikä kyseisiä säädöksiä 
tarvitse täydentää enempää, on 
johdonmukaisuuden vuoksi aiheellista 
ottaa käyttöön asetusten (EY) N:o 
…/…[EPV], N:o …/… [EAMV] ja N:o 
…/… [EVTEV] 7 artiklassa säädetty 
teknisten standardien 
hyväksymismenettely.

joilla täydennetään tai muutetaan muita 
kuin keskeisiä osia. Toisaalta teknisillä 
standardeilla, jotka on hyväksytty 
täytäntöönpanosäädöksinä, ei voida 
muuttaa mitään osaa oikeudellisesti 
sitovista Euroopan unionin säädöksistä.
Teknisiin standardeihin ei saisi liittyä 
poliittisia valintoja.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Delegoiduissa säädöksissä on 
yhdenmukaisuuden vuoksi asianmukaista 
ottaa käyttöön asetusten (EY) N:o .../... 
[EPV], (EY) N:o .../... [EAMV] ja (EY) 
N:o .../... [EVTEV] 7 artiklassa tarkoitettu 
teknisiä standardeja koskeva 
hyväksyntämenettely. Jos teknisten 
standardien tarkoituksena on määritellä 
tason 2 toimenpiteen 
soveltamisedellytykset, niitä ei saisi laatia 
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ennen kuin kyseinen toimenpide on 
hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Sitovilla teknisillä standardeilla ei 
valvontaa koskevan ennalta varautumisen 
periaatteen mukaisesti pitäisi estää 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia vaatimasta lisätietoja tai 
asettamasta lisävaatimuksia tai 
ankarampia vaatimuksia kuin asiaa 
koskevissa säädöksissä määritellyt 
vaatimukset, jotka ne asettavat, mikäli ne 
sallivat tällaisen harkintavallan.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. 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 asiaa 
koskevan lainsäädännön mukaan tehtävä 
yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai 

(11) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
säädetään menettelystä, jolla ratkaistaan 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
välisiä erimielisyyksiä. Jos toimivaltainen 
viranomainen on eri mieltä toisen 
toimivaltaisen viranomaisen toimeen 
liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä 
tai toimien puutteesta sellaisilla Euroopan 
valvontaviranomaisia koskevassa 
asetusluonnoksessa tarkoitetuilla 
Euroopan unionin lainsäädännössä 
määritellyillä aloilla, joilla useamman kuin 
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tehtävä yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian.

yhden jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, 
koordinoitava toimintaansa tai tehtävä 
yhteisiä päätöksiä, Euroopan 
valvontaviranomainen voi yhden tai 
useamman asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä auttaa 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
määräajan kuluessa, jonka kyseinen 
Euroopan valvontaviranomainen asettaa 
ottaen huomioon asiaa koskevassa 
lainsäädännössä mahdollisesti asetetut 
määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja 
kiireellisyyden. Erimielisyyden jatkuessa 
Euroopan valvontaviranomainen voi 
ratkaista asian.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
olevassa säännöksessä, joka mahdollistaa 
riitojen ratkaisun, ei periaatteessa 
edellytetä asiaa koskevan lainsäädännön 
muuttamista kyseisen mahdollisuuden 
vuoksi. Niillä aloilla, joita koskevassa 
lainsäädännössä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman 
valvontaviranomaisen tekemille yhteisille 
päätöksille, tarvitaan kuitenkin muutoksia, 
jotta varmistetaan selkeys ja 
mahdollisimman häiriötön menettely, jolla 
yhteiseen päätökseen pyritään, mutta myös 
se, että Euroopan valvontaviranomaiset 
voivat tarvittaessa ratkaista 
erimielisyyksiä.

(12) EFVJ:n perustamisasetuksissa 
olevassa säännöksessä, joka mahdollistaa 
riitojen ratkaisun, ei periaatteessa 
edellytetä asiaa koskevan lainsäädännön 
muuttamista kyseisen mahdollisuuden 
vuoksi. Niillä aloilla, joita koskevassa 
lainsäädännössä on jo vahvistettu jokin ei-
sitova sovittelumuoto tai joilla on asetettu 
määräaikoja yhden tai useamman 
valvontaviranomaisen tekemille yhteisille 
päätöksille, tarvitaan kuitenkin muutoksia, 
jotta varmistetaan selkeys ja 
mahdollisimman häiriötön menettely, jolla 
yhteiseen päätökseen pyritään, mutta myös 
se, että Euroopan valvontaviranomaiset 
voivat tarvittaessa ratkaista 
erimielisyyksiä. Erimielisyyksien 
sovittelua koskeva sitova menettely on 
suunniteltu sellaisia tilanteita varten, 
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joissa toimivaltaiset viranomaiset eivät voi 
ratkaista keskenään lain noudattamiseen 
liittyviä menettelytapa- tai 
asiakysymyksiä. Tehtyjen päätösten 
noudattaminen ei estä toimivaltaista 
viranomaista käyttämästä lisää 
harkintavaltaansa rajat ylittävää 
valvontaa koskevien kansainvälisten 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Aloilla, joilla Euroopan 
valvontaviranomaiset ovat velvollisia 
laatimaan teknisten standardien 
luonnoksia, kyseiset luonnokset olisi 
toimitettava komissiolle kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun Euroopan 
valvontaviranomaiset on luotu.

(18) Aloilla, joilla Euroopan 
valvontaviranomaiset ovat velvollisia 
laatimaan teknisten standardien 
luonnoksia, kyseiset luonnokset olisi 
toimitettava komissiolle kolmen vuoden 
kuluessa siitä, kun Euroopan 
valvontaviranomaiset on luotu, ellei 
sovellettavassa asetuksessa säädetä 
toisesta määräajasta.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän direktiivin tavoitteita, joita 
ovat sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva 
sääntely, tallettajien, sijoittajien, 

(19) Tämän direktiivin tavoitteita, joita 
ovat sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen varmistamalla 
korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen 
vakavaraisuusvalvonta ja sitä koskeva 
sääntely, tallettajien, sijoittajien, 
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edunsaajien ja näin ollen myös yritysten ja 
kuluttajien suojelu, finanssimarkkinoiden 
eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman 
toiminnan turvaaminen, 
rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpito ja 
valvonnan kansainvälisen koordinoinnin 
lujittaminen, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden vuoksi 
toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarpeen.

edunsaajien ja näin ollen myös yritysten ja 
kuluttajien suojelu, finanssimarkkinoiden 
eheyden, tehokkuuden ja moitteettoman 
toiminnan turvaaminen, 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja 
kestävyyden ylläpito, reaalitalouden 
suojeleminen, julkisen talouden 
turvaaminen ja valvonnan kansainvälisen 
koordinoinnin lujittaminen, ei voida 
riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
toimin, vaan ne voidaan toiminnan 
laajuuden vuoksi toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 1998/26/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
tästä muille jäsenvaltioille sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
toimitettava viimeksi mainitulle kaikki 
olennaiset tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen.".

"3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
tästä Euroopan keskuspankille, muille 
jäsenvaltioille sekä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella …/… perustetulle 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
toimitettava viimeksi mainitulle kaikki 
olennaiset tiedot, joita se tarvitsee 
tehtäviensä suorittamiseen.".

Or. en
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 1998/26/EY
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"10 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi."

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 1998/26/EY
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Lisätään 10 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"10 b artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä kaikki tämän direktiivin 
mukaisten tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
2 artikla – 17 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1). Lisätään 2 artiklan 17 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"a a) Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomiteaa;"

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2002/87/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Sekakomitea julkistaa määritetyistä 
finanssiryhmittymistä laaditun luettelon ja 
pitää sen ajan tasalla.".

"3. Sekakomitea julkistaa verkkosivuillaan 
määritetyistä finanssiryhmittymistä 
laaditun luettelon ja pitää sen ajan tasalla.
Näiden tietojen on oltava saatavilla 
kunkin Euroopan valvontaviranomaisen 
verkkosivuilta hyperlinkin kautta.".

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan 
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alakohta seuraavasti:
"c a) sellaisen yksityiskohtaisen, 
säännöllisesti päivitettävän 
kriisinratkaisumenetelmän kehittäminen, 
joka koostuu jäsennellystä varhaisen 
vaiheen interventiomekanismista, 
nopeista korjaavista toimista ja 
konkursseihin varautumista koskevasta 
suunnitelmasta."

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1 b) Korvataan III jakson otsikko 
seuraavasti:
"LISÄVALVONTAA JA 
EUROOPPALAISTA VALVONTAA 
TUKEVAT TOIMENPITEET"

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
-10 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) Lisätään 3 jaksoon artikla ennen 10 
artiklaa seuraavasti:

"-10 artikla
1. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea ja kansalliset toimivaltaiset 
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viranomaiset harjoittavat 
finanssiryhmittymiin kohdistuvaa 
lisävalvontaa ja Euroopan tason 
valvontaa.
2. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea harjoittaa 
finanssiryhmittymien Euroopan tason 
valvontaa varmistaakseen, että sitovia 
säädöksiä noudatetaan alojen rajat 
ylittävästi ja rajat ylittävästi Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaisesti.
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea toimii tavanomaisesti 
kansallisten viranomaisten lisävalvonnan 
suorittamista varten nimittämän 
koordinaattorin välityksellä, joka toimii 
myös Euroopan valvontaviranomaisten 
nimissä.
3. Kaikki EU:n finanssiryhmittymien 
koordinaattorit toimivat Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
alaisuudessa."

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 d) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jotta varmistetaan 
finanssiryhmittymän säänneltyjen 
yritysten asianmukainen lisävalvonta, on 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
keskuudesta, mukaan luettuna sen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, 
jossa rahoitusalan sekaholdingyhtiön 
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pääkonttori on, nimettävä yksi 
koordinaattori, joka vastaa 
lisävalvonnan koordinoinnista ja 
harjoittamisesta. Koordinaattorin valinta 
julkaistaan Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
verkkosivulla."

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 e) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:
"Lisävalvonnan ja eurooppalaisen 
valvonnan helpottamiseksi ja laajan 
oikeusperustan antamiseksi sille on 
koordinaattorin ja muiden 
asiaankuuluvien toimivaltaisten 
viranomaisten ja tarvittaessa muiden 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten toteutettava 
koordinaatiojärjestelyjä. Näissä 
koordinaatiojärjestelyissä 
koordinaattorille voidaan uskoa 
lisätehtäviä ja tarkentaa 3 artiklassa, 4 
artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa, 6 
artiklassa, 12 artiklan 2 kohdassa, 16 
artiklassa ja 18 artiklassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten 
keskuudessa noudatettava 
päätöksentekomenettely sekä menettely, 
jota noudatetaan muiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tapahtuvassa 
yhteistyössä. Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea 
kehittää koordinointijärjestelyjä koskevat 
suuntaviivat."
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Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 f) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Finanssiryhmittymän säänneltyjen 
yritysten valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten, [...] 
kyseisen finanssiryhmittymän osalta 
koordinaattoriksi nimetyn 
toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä toistensa 
kanssa. Näiden viranomaisten on, 
riippumatta siitä, ovatko ne samasta 
jäsenvaltiosta, toimitettava toisilleen 
kaikki muiden viranomaisten 
valvontatehtävän harjoittamisen 
kannalta olennaisen tärkeät tai 
merkitykselliset tiedot asianmukaisten 
alakohtaisten sääntöjen ja tämän 
direktiivin mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
valvontaviranomaisten alakohtaisten 
sääntöjen mukaisia velvollisuuksia. 
Toimivaltaisten viranomaisten, [...] 
koordinaattorin ja Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean on 
tältä osin toimitettava pyynnöstä kaikki 
merkitykselliset tiedot ja omasta 
aloitteestaan kaikki olennaisen tärkeät 
tiedot."

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 g kohta (uusi) 
Direktiivi 2002/87/EY
12 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 g) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:
"Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myös vaihtaa tietoja seuraavien 
viranomaisten kanssa, jos tämä on 
tarpeen niiden finanssiryhmittymän 
säänneltyjä yrityksiä koskevien 
tehtävien suorittamiseksi alakohtaisissa 
säännöissä säädettyjen säännösten 
mukaisesti: keskuspankit, Euroopan 
keskuspankkijärjestelmä, Euroopan 
keskuspankki ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea."

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 h kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 h) Lisätään 12 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti: 

"12 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
kanssa, kun se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi."

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 i) Lisätään 12 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"12 b artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitealle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä kaikki tämän direktiivin 
mukaisten tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 j) Korvataan 14 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden lainkäyttöalueella ei ole 
oikeudellisia rajoitteita, jotka estäisivät 
lisävalvonnan piiriin kuuluvia 
luonnollisia henkilöitä ja 
oikeushenkilöitä vaihtamasta keskenään 
ja Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitean kanssa lisävalvonnan 
kannalta merkityksellisiä tietoja 
riippumatta siitä, ovatko nämä 
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säänneltyjä yrityksiä."

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 k kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 k) Korvataan 16 artiklan toinen kohta 
seuraavasti:
"Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea ja jäsenvaltiot voivat 
määrittää toimenpiteet, joita 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
toteuttaa rahoitusalan 
sekaholdingyhtiöiden suhteen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan 2 
kohdan soveltamista."

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 1 l kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 l) Korvataan 16 artiklan viimeinen 
alakohta seuraavasti:
"Asiaankuuluvien toimivaltaisten 
viranomaisten, mukaan luettuna 
koordinaattori ja Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitea, on 
tarvittaessa sovitettava yhteen 
valvontatoimensa."
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Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2002/87/EY
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Alakohtaisten sääntöjen soveltamista 
rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten 
on 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa tarkastettava, ovatko 
säännellyt yritykset, joiden emoyrityksen 
pääkonttori on yhteisön ulkopuolella, 
sellaisessa kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa, joka vastaa 
tämän direktiivin lisävalvontaa koskevissa 
säännöksissä tarkoitettua valvontaa 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
säänneltyjen yritysten osalta. Tarkastuksen 
suorittaa se toimivaltainen viranomainen, 
joka toimisi koordinaattorina, jos 10 
artiklan 2 kohdan perusteita sovellettaisiin, 
joko emoyrityksen tai jonkin yhteisössä 
toimiluvan saaneen säännellyn yrityksen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. 
Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
kuultava muita asiaankuuluvia 
toimivaltaisia viranomaisia ja otettava 
huomioon sekakomitean 21 a artiklan 
2 kohdan mukaisesti laatimat ohjeet. Tässä 
tarkoituksessa toimivaltaisen viranomaisen 
on kuultava sekakomiteaa ennen päätöksen 
tekemistä.".

"Alakohtaisten sääntöjen soveltamista 
rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten 
on 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa tarkastettava, ovatko 
säännellyt yritykset, joiden emoyrityksen 
pääkonttori on yhteisön ulkopuolella, 
sellaisessa kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa, joka vastaa 
tämän direktiivin lisävalvontaa koskevissa 
säännöksissä tarkoitettua valvontaa 5 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
säänneltyjen yritysten osalta. Tarkastuksen 
suorittaa se toimivaltainen viranomainen, 
joka toimisi koordinaattorina, jos 10 
artiklan 2 kohdan perusteita sovellettaisiin, 
joko emoyrityksen tai jonkin yhteisössä 
toimiluvan saaneen säännellyn yrityksen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. 
Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
kuultava muita asiaankuuluvia 
toimivaltaisia viranomaisia ja noudatettava 
sekakomitean 21 a artiklan 2 kohdan 
mukaisesti laatimia ohjeita. Tässä 
tarkoituksessa toimivaltaisen viranomaisen 
on kuultava sekakomiteaa ennen päätöksen 
tekemistä.".

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 19 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 
artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista 
komissio tarkastelee Euroopan 
valvontaviranomaisen sekakomitean,
Euroopan pankkikomitean, Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkekomitean ja 
finanssiryhmittymäkomitean 
avustuksella 1 kohdassa tarkoitettujen 
neuvottelujen tulosta ja siitä johtuvaa 
tilannetta."

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2002/87/EY
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

"SIIRRETTY TOIMIVALTA JA 
KOMITEAMENETTELYT".

"SIIRRETTY SÄÄDÖSVALTA"

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 20 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä tähän direktiiviin tehtävät 
[...] mukautukset seuraavilla alueilla:
a) 2 artiklassa tarkoitettujen 
määritelmien sanamuodon 
tarkentaminen rahoitusmarkkinoiden 
kehityksen huomioon ottamiseksi tämän 
direktiivin soveltamisessa;
b) 2 artiklassa tarkoitettujen 
määritelmien sanamuodon 
tarkentaminen tämän direktiivin 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi yhteisössä;
c) terminologian yhdenmukaistaminen 
ja direktiivien määritelmien laatiminen 
säänneltyjä yrityksiä ja niihin liittyviä 
seikkoja koskevan yhteisön tulevan 
lainsäädännön mukaisesti;
d) liitteessä I esitettyjen 
laskentamenetelmien tarkentaminen 
rahoitusmarkkinoiden ja toiminnan 
vakauden valvontatekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi;
e) 7 artiklan ja 8 artiklan sekä liitteen II 
mukaisesti annettujen säännösten 
yhteensovittaminen yhdenmukaisen 
soveltamisen ja johdonmukaisen 
harmonisoinnin edistämiseksi yhteisössä.
Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea laatii delegoituja säädöksiä 
koskevat ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2002/87/EY
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 20 artiklan 1 kohtaan virke 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Kyseisiin toimenpiteisiin ei saa sisältyä 
niiden säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelyä, jotka ovat 21 a artiklassa 
lueteltujen seikkojen kohteina.".

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 21 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Siirretään komissiolle valta antaa 20 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi."

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 21 artiklan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 c kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) Lisätään 21 artiklan 2 a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 b. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 21a ja 
21 b artiklassa asetettuja ehtoja."

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 d kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 d) Poistetaan 21 artiklan 3 kohta.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 e kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 e) Korvataan 21 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Euroopan valvontaviranomaisten 
sekakomitea [...] antaa yleisiä ohjeita 
siitä, onko todennäköistä, että 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten lisävalvontajärjestelmillä 
saavutetaan tässä direktiivissä 
määritellyt lisävalvonnan tavoitteet 
sellaisen finanssiryhmittymän 
säänneltyjen yritysten osalta, jonka 
johdon pääkonttori on yhteisön 
ulkopuolella. Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean [...] 
on ajoittain tarkistettava näitä ohjeita ja 
otettava huomioon kyseisten 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa lisävalvonnassa 
tapahtuvat muutokset."

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään 21 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"21 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
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1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mahdollisesti mainittuna päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. 
Päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2002/87/EY
21 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) Lisätään 21a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"21 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
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Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan."

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/87/EY
21 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan valvontaviranomaiset voivat
asetuksen …/… [EPA], asetuksen …/… 
[EVTEV] ja asetuksen …/… [EAMV] 42 
artiklojen mukaisesti laatia teknisten 
standardien luonnoksia seuraavien 
säännösten osalta:

1. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
valvontaviranomaiset laativat asetuksen 
…/… [EPA], asetuksen …/… [EVTEV] ja 
asetuksen …/… [EAMV] 42 artiklojen 
mukaisesti teknisten standardien 
luonnoksia seuraavien säännösten osalta:

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2002/87/EY
21a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sekakomitea voi antaa yleisiä ohjeita 
siitä, onko todennäköistä, että kolmansien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
lisävalvontajärjestelmillä saavutetaan tässä 
direktiivissä määritellyt lisävalvonnan 
tavoitteet sellaisen finanssiryhmittymän 
säänneltyjen yritysten osalta, jonka johdon 
pääkonttori on yhteisön ulkopuolella.

2. Sekakomitea antaa yleisiä ohjeita siitä, 
onko todennäköistä, että kolmansien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
lisävalvontajärjestelmillä saavutetaan tässä 
direktiivissä määritellyt lisävalvonnan 
tavoitteet sellaisen finanssiryhmittymän 
säänneltyjen yritysten osalta, jonka johdon 
pääkonttori on yhteisön ulkopuolella.
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Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 1 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. "hyväksytyillä markkinatavoilla"
käytäntöjä, joita voidaan kohtuudella 
olettaa olevan yksillä tai useammilla 
rahoitusmarkkinoilla ja jotka 
toimivaltainen viranomainen hyväksyy 
komission 17, 17 a ja 17 b artiklassa
säädettyä delegoituja säädöksiä koskevaa 
menettelyä noudattaen hyväksymien 
standardien mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
1 artikla – viimeinen kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 1 artiklan viimeinen 
kohta seuraavasti:
"Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen yhteisössä, komissio 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tämän 
artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa koskevat 
toimenpiteet. Nämä toimenpiteet [...] 
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hyväksytään 17, 17 a ja 17 b artiklassa
tarkoitetun delegoituja säädöksiä 
koskevaa menettelyä noudattaen.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
6 artikla – 10 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 6 artiklan 10 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:
"Nämä toimenpiteet [...] hyväksytään 
17, 17 a ja 17 b artiklassa tarkoitettua 
delegoituja säädöksiä koskevaa 
menettelyä noudattaen.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
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"Tämän direktiivin kiellot eivät koske 
kaupankäyntiä omilla osakkeilla 
takaisinosto-ohjelmien mukaisesti eikä 
rahoitusvälineen vakauttamista, jos 
kyseinen kaupankäynti tapahtuu 
delegoitujen säädösten mukaisesti. Nämä 
toimenpiteet [...] hyväksytään 17, 17 a ja 
17 b artiklassa tarkoitettua delegoituja 
säädöksiä koskevaa menettelyä 
noudattaen.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Korvataan 14 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio laatii 17, 17 a ja 17 b 
artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti suuntaa-antavan luettelon 1 
kohdassa tarkoitetuista hallinnollisista 
toimenpiteistä ja seuraamuksista.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
suuntaviivat, joiden perusteella komission 
on mahdollista laatia luettelo.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – -1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 e) Korvataan 16 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä keskenään ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on heidän tehtäviensä 
suorittamiseksi tarpeen, käyttäen siihen 
kaikkia joko tässä direktiivissä tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
valtuuksiaan. Toimivaltaisten 
viranomaisten on avustettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista. Niiden 
on erityisesti vaihdettava tietoja ja 
harjoitettava yhteistyötä 
tutkintatoiminnassaan."

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/6/EY
16 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Toimivaltainen viranomainen, jonka 
tietojensaantipyyntöä ei täytetä 
kohtuullisessa ajassa tai jonka 
tietojensaantipyynnön täyttämisestä 
kieltäydytään, voi viedä täyttämättä 
jättämisen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella …/… perustetun

"Toimivaltainen viranomainen, jonka 
tietojensaantipyyntöä ei täytetä 
kohtuullisessa ajassa tai jonka 
tietojensaantipyynnön täyttämisestä 
kieltäydytään, vie täyttämättä jättämisen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella …/… perustetun Euroopan 
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Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
käsiteltäväksi, joka voi toimia kyseisessä 
asetuksessa sille annetun toimivallan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226
artiklan määräysten soveltamista.".

arvopaperimarkkinaviranomaisen 
käsiteltäväksi, joka toimii kyseisessä 
asetuksessa sille annetun toimivallan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 
artiklan määräysten soveltamista.".

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/6/EY
16 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Toimivaltainen viranomainen, jonka 
pyyntöä tutkimuksen aloittamisesta tai 
oman henkilöstönsä läsnäolosta toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tutkimuksissa ei täytetä kohtuullisessa 
ajassa tai jonka pyynnön täyttämisestä 
kieltäydytään, voi saattaa täyttämättä 
jättämisen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
käsiteltäväksi, joka voi toimia asetuksessa 
.../... [EAMV] sille annetun toimivallan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan määräysten soveltamista.".

"Toimivaltainen viranomainen, jonka 
pyyntöä tutkimuksen aloittamisesta tai 
oman henkilöstönsä läsnäolosta toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tutkimuksissa ei täytetä kohtuullisessa 
ajassa tai jonka pyynnön täyttämisestä 
kieltäydytään, saattaa täyttämättä 
jättämisen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
käsiteltäväksi, joka toimii asetuksessa .../... 
[EAMV] sille annetun toimivallan 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 
artiklan määräysten soveltamista.".

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/6/EY
16 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 ja 4 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi 
tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä 
tarkastuksia koskevien pyyntöjen käsittelyä 
varten.

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 ja 4 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi 
tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä 
tarkastuksia koskevien pyyntöjen käsittelyä 
varten.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 17 artiklan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 1 
artiklassa, 6 artiklan 10 kohdassa, 8 
artiklassa, 14 artiklan 2 kohdassa ja 16 
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi."

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 artikla – 2 a a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b) Lisätään 17 artiklan 2 a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 artikla – 2 a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c) Lisätään 17 artiklan 2 a a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a b. Komissiolle siirrettyyn valtaan 
antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 
17a ja 17 b artiklassa asetettuja ehtoja."

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 d) Poistetaan 17 artiklan 3 kohta.

Or. en



PE439.086v03-00 40/229 PR\806661FI.doc

FI

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e) Lisätään 17 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"17 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 1 artiklassa, 6 artiklan 
10 kohdassa, 8 artiklassa 14 artiklan 2 
kohdassa ja 16 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mahdollisesti mainittuna päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä."

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
17 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 f) Lisätään 17 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"17 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
"a) toimivaltainen valvonnasta vastaava 
viranomainen on kirjannut laitoksen 
kansalliseen rekisteriin tai laitos on 
hyväksytty; jos kyseessä on 20 artiklassa 
tarkoitettu rajatylittävä toiminta, 
rekisterissä on myös ilmoitettava 
jäsenvaltiot, joissa laitos toimii; nämä 
tiedot välitetään Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle, joka julkaisee ne 
verkkosivuillaan;"
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Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 9 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Kun kyse on 20 artiklassa 
tarkoitetusta rajatylittävästä 
toiminnasta, laitokselta edellytetään 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen ennakolta myöntämää 
lupaa. Jäsenvaltiot ilmoittavat tällaista 
lupaa myöntäessään välittömästi 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/41/EY
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jotta voidaan varmistaa direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii toimivaltaisille 
viranomaisille toimitettavia tietoja 
koskevien teknisten standardien 
luonnokset. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 

"2. Jotta voidaan varmistaa direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii toimivaltaisille 
viranomaisille toimitettavia tietoja 
koskevien teknisten standardien 
luonnokset. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
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tammikuuta 2014. komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
14 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 a) Korvataan 14 artiklan 4 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Laitoksen toiminnan kieltävä päätös on 
perusteltava yksityiskohtaisesti ja 
annettava tiedoksi kyseiselle laitokselle. 
Se on myös annettava tiedoksi Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
15 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 b) Korvataan 15 artiklan 6 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"6. Vakuutusteknisen vastuuvelan 
laskemista koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamisen jatkamiseksi siltä 
osin kuin se on perusteltua – erityisesti 
korkokanta ja muut vakuutusteknisen 
vastuuvelan tasoon vaikuttavat 
olettamukset huomioon ottaen –
Euroopan vakuutus- ja 
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työeläkeviranomainen antaa joka toinen 
vuosi tai komission tai jäsenvaltion sitä 
pyytäessä kertomuksen tilanteesta 
rajatylittävän toiminnan kehityksessä."

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c) Lisätään 20 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"10 a. Tämän artiklan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
kehittää teknisten standardien luonnokset 
lupia, tiedoksi saattamista, tiedottamista 
ja tietojen levittämistä koskeville 
menettelyille.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen (EU)n 
N:o …/… [EVTEV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/41/EY
20 artikla – 11 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta sellaisiin 
ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"11. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luetellaan 
kunkin jäsenvaltion osalta sellaisiin 
ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 21 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden, Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja komission 
välinen yhteistyö"

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 21 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on yhdessä Euroopan 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen kanssa 
varmistettava sopivalla tavalla tämän 
direktiivin yhdenmukainen 
soveltaminen säännöllisen tietojen ja 
kokemusten vaihdon avulla tämän alan 
parhaiden käytäntöjen ja tiiviimmän 
yhteistyön kehittämiseksi, jotta 
vältetään kilpailun vääristyminen ja 
luodaan tarvittavat edellytykset 
ongelmattomalle rajatylittävälle 
jäsenyydelle."

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 21 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
tiivistä yhteistyötä ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnan valvonnan helpottamiseksi ja 
kun se on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille viipymättä 
kaikki tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien täyttämisen kannalta 
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merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 d) Korvataan 21 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Kunkin jäsenvaltion on tiedotettava 
komissiolle ja Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle kaikista 
olennaisista vaikeuksista, jotka 
aiheutuvat tämän direktiivin 
soveltamisesta.
Komission, Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen ja kyseisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tutkittava nämä 
vaikeudet mahdollisimman nopeasti 
sopivan ratkaisun löytämiseksi."

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/41/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 e) Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
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antamansa keskeiset kansalliset 
säännökset kirjallisina komissiolle ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla ja 
varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
vahvistaa 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteet, jotka koskevat 1 artiklan 2 
kohdan h ja j alakohdassa tarkoitettujen 
kynnysarvojen mukauttamista.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
2 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
vahvistaa 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä
1 kohdassa tarkoitetut määritelmät, 
mukaan lukien pk-yritysten 
määritelmissä käytettyjen lukujen 
mukauttaminen, ja ottaa tällöin 
huomioon yhteisön lainsäädännön ja 
suositukset sekä talouden kehityksen.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 4 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 24, 24 a ja 
24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, jotka koskevat 
tämän artiklan 1 kohdan b ja c 
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alakohtaa ja 2 artiklan c ja d alakohtaa 
erityisesti vastaavuuden osalta.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Korvataan 5 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 24, 24 a ja 
24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, jotka koskevat 
esitteen tai ohjelmaesitteen ja niiden 
täydennysten muotoa.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
5 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 d) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissio vahvistaa lisäksi 
24, 24 a ja 24 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
joilla vahvistetaan:
a) 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun keskeiset 
tiedot sisältävän asiakirjan 
yksityiskohtainen sisältö ja tarkka muoto;
b) keskeiset tiedot sisältävän asiakirjan 
yksityiskohtainen sisältö ja tarkka muoto 
seuraavista osista:
i) strukturoidut arvopaperit ja 
ohjelmaesitteet;
ii) osakkeet sekä
iii) velkakirjat.
Delegoidut säädökset on vahvistettava ...* 
mennessä.
________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 18 kuukauden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 e) Korvataan 7 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Komissio antaa 24, 24 a ja 24 b 
artiklan mukaisesti yksityiskohtaiset 
delegoidut säädökset esitteeseen 
sisällytettäväksi vaadittavien tietojen 
osalta, samalla kun huolehditaan, ettei 
samoja tietoja esitetä useaan kertaan 
silloin, kun esite koostuu useasta 
erillisestä asiakirjasta. Ensimmäiset 
delegoidut säädökset annetaan 1 päivään 
heinäkuuta 2004 mennessä.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 f) Korvataan 7 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten on perustuttava 
arvopaperimarkkinoita valvovien 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
erityisesti arvopaperimarkkinoiden 
valvontaviranomaisten kansainvälisen 
yhteistyöjärjestön IOSCO:n 
(International Organisation of Securities 
Commissions) antamiin taloudellisia ja 
muita tietoja koskeviin standardeihin 
sekä tämän direktiivin ohjeellisiin 
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liitteisiin."

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – -1 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 g) Korvataan 8 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 24, 24 a ja 
24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä 2 kohtaa koskevat
toimenpiteet.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
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rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset komission 
4 kohdan mukaisesti hyväksymiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014. 

rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset komission 
4 kohdan mukaisesti hyväksymiä 
delegoituja säädöksiä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi. 
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014. 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 24, 24 a ja 
24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, jotka koskevat 
esitteessä viittauksin esitettäviä tietoja.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
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ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

b a) Korvataan 13 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
vahvistaa 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä
toimenpiteet, jotka koskevat edellytyksiä, 
joiden mukaisesti määräaikoja voidaan 
mukauttaa."

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
14 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 14 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:
"8. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
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yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 24, 24 a ja 
24 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, jotka koskevat 
1, 2, 3 ja 4 kohtaa. Ensimmäiset 
delegoidut säädökset annetaan 1 päivään 
heinäkuuta 2004 mennessä. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 b) Korvataan 15 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jotta voidaan ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahoitusmarkkinoilla 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
vahvistaa 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteet, jotka koskevat sellaisten 
mainosten levittämistä, joissa 
tiedotetaan aikomuksesta tarjota 
arvopapereita yleisölle tai ottaa niitä 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, erityisesti silloin, kun 
mainonta tapahtuu ennen kuin esite on 
saatettu yleisön saataville tai ennen kuin 
merkintöjen vastaanottaminen on 
aloitettu, sekä toimenpiteitä, jotka 
koskevat 4 kohtaa. Komissio antaa 
ensimmäiset delegoidut säädökset 1 
päivään heinäkuuta 2004 mennessä.
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Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
17 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"1. Jos arvopapereita on tarkoitus tarjota 
yleisölle tai ottaa kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa tai muussa 
jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, 
kotijäsenvaltion hyväksymä esite ja sen 
mahdolliset täydennykset ovat voimassa 
yleisölle tarjoamista tai kaupankäynnin 
kohteeksi ottamista varten missä tahansa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa, jos 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
kunkin vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu 
18 artiklan mukainen ilmoitus, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 23 artiklan 
säännösten soveltamista. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
eivät saa esitteiden osalta ryhtyä 
hyväksymis- tai hallintomenettelyihin.".

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 17 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos esitteen hyväksymisen jälkeen 
ilmenee 16 artiklassa tarkoitettuja 
merkityksellisiä uusia seikkoja, 
olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia, kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vaadittava, 13 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttävän täydennyksen 
julkistamista. Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voivat
kiinnittää kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen huomion 
uusien tietojen tarpeeseen."

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen ja 
ottaa huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden menettelyjen soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
hyväksymistodistuksen ilmoittamista, 
esitteen jäljennöstä, tiivistelmän 
kääntämistä ja esitteen täydentämistä. 

4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
direktiivin yhdenmukainen soveltaminen ja 
ottaa huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
menettelyjen soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
hyväksymistodistuksen ilmoittamista, 
esitteen jäljennöstä, tiivistelmän 
kääntämistä ja esitteen täydentämistä. 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 
menettelyn mukaisesti."

Or. en
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Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 20 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Tämän direktiivin johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
vahvistaa 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteet, joilla vahvistetaan 5 ja 7 
artiklassa tarkoitettuihin vaatimuksiin 
perustuvat yleiset vastaavuutta koskevat 
arviointiperusteet.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset.
Komissio voi 24, 24 a ja 24 b artiklan 
mukaisesti ilmoittaa tällaisten
arviointiperusteiden perusteella, että 
kolmas maa varmistaa kansallisella 
lainsäädännöllään tai kansainvälisten 
organisaatioiden antamiin 
standardeihin, myös IOSCO:n 
tiedonantostandardeihin, perustuvin 
käytännöin tai menettelytavoin, että 
kyseisessä maassa laaditut esitteet 
vastaavat tämän direktiivin 
vaatimuksia."

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 b) Lisätään 21 artiklan 1 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi."

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c) Lisätään 21 artiklan 1 a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"1 b. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä kaikki tämän direktiivin 
mukaisten tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
21 artikla – 4 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7 a) Korvataan 21 artiklan 4 kohdan 
d alakohta seuraavasti:
"d) tehdä tarkastuksia paikan päällä 
alueellaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tämän direktiivin säännösten 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
noudattamisen varmistamiseksi. 
Kyseinen yksi tai useampi 
toimivaltainen viranomainen voi käyttää 
tätä valtuutta asianomaisen 
oikeusviranomaisen päätöksellä ja/tai 
toimimalla yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa, jos kansallisessa 
lainsäädännössä näin edellytetään.
Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia 
voidaan suorittaa yhdessä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kanssa."

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/71/EY
22 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
yhteistyön ja tietojenvaihdon edellytysten 
määrittelemiseksi, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen 
tällaista yhteistyötä tai tietojenvaihtoa 
varten.

"4. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
yhteistyön ja tietojenvaihdon edellytysten 
määrittelemiseksi, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen 
tällaista yhteistyötä tai tietojenvaihtoa 
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varten.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 23 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos liikkeeseenlaskija tai yleisölle 
tarjoamisesta vastaava rahoituslaitos 
jatkaa kyseisten säännösten rikkomista 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, 
että kyseiset toimenpiteet ovat 
osoittautuneet riittämättömiksi, 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi 
sen jälkeen kun se on ilmoittanut asiasta 
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tällaisista toimenpiteistä 
on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
mahdollisimman nopeasti."

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
VII luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

8 b) Korvataan VII luvun otsikko 
seuraavasti:

"SÄÄDÖSVALLAN SIIRTO JA
TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEE

T"

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

8 c) Korvataan 24 artiklan otsikko 
seuraavasti:
"Säädösvallan siirto ja komiteamenettely"

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

8 d) Korvataan 24 artiklan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 artiklan 3 a kohdassa, 2 artiklan 
4 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 
5 artiklan 5 ja 5 a kohdassa, 7 artiklan 
1 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklan 
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7 kohdassa, 14 artiklan 8 kohdassa, 
15 artiklan 7 kohdassa ja 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi."

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 e kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 artikla – 2 a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 e) Lisätään 24 artiklan 2 a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 f kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 artikla – 2 a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 f) Lisätään 24 artiklan 2 a a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a b. Komissiolle siirrettyyn valtaan 
antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 
24 a ja 24 b artiklassa asetettuja ehtoja."

Or. en
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Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 g kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 g) Poistetaan 24 artiklan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 h kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 h) Lisätään 24 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"24 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 1 artiklan 3 a kohdassa, 
2 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 
3 kohdassa, 5 artiklan 5 ja 5 a kohdassa, 
7 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 
4 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
13 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 
8 kohdassa, 15 artiklan 7 kohdassa ja 
20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
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jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mahdollisesti mainittuna päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä."

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 8 i kohta (uusi)
Direktiivi 2003/71/EY
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 i) Lisätään 24a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"24 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en
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Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Rahoitusmarkkinoiden kehityksen 
huomioon ottamiseksi ja tämän 
direktiivin johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
voi tarkentaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 1 
kohdan c, i ja k alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta, millä 
perusteella jokin toiminta on 
ryhmätasolla katsottava pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoiminnaksi ja 
milloin palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan 2 
alakohdan toisen alakohdan 
johdantolause seuraavasti:
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"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
määrittää"

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
voi 64, 64 a ja 64 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä selventää tämän 
artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Jäsenvaltioiden on perustettava kaikki "3. Jäsenvaltioiden on perustettava kaikki 
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sijoituspalveluyritykset sisältävä rekisteri. 
Rekisterin on oltava yleisön saatavilla, ja 
sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista 
tai toimista, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

sijoituspalveluyritykset sisältävä rekisteri. 
Rekisterin on oltava yleisön saatavilla, ja 
sen on sisällettävä tiedot niistä palveluista 
tai toimista, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa. Se 
on saatettava säännöllisesti ajan tasalle. 
Jokainen toimilupa on annettava tiedoksi 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella …/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
luettelon kaikista yhteisössä olevista 
sijoituspalveluyrityksistä. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa 
luettelon ja pitää sen ajan tasalla.".

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella …/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
luettelon kaikista yhteisössä olevista 
sijoituspalveluyrityksistä. Luetteloon 
sisältyvät tiedot palveluista tai 
toiminnoista, joihin 
sijoituspalveluyrityksellä on lupa. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa 
luettelon verkkosivuillaan ja pitää sen ajan 
tasalla.".

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 
7 artiklan, 9 artiklan 2–4 kohdan, 
10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia 
teknisten standardien luonnoksia niitä 
toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan 
tässä artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 2–
4 kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
12 artiklassa.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan, 
5 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 2–4 
kohdan, 10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 
artiklan johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia, joissa



PR\806661FI.doc 71/229 PE439.086v03-00

FI

a) eritellään 5 artiklan 4 kohdan mukaista 
päätoimipaikkaa koskevat vaatimukset;
b) määritellään 7 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimivaltaisille viranomaisille 
annettavat tiedot;
c) määritellään, mitä tietoja on 
toimitettava, ja kehitetään 9 artiklan 2 
kohdassa ja 4 kohdassa säädettyä 
ilmoittamista koskevat vakiolomakkeet, 
mallit ja menettelyt;
d) eritellään 9 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä 
10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan 
mukaiset vaatimukset;
e) määritellään 12 artiklan mukaiset 
alkupääomaa koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Jokainen toimiluvan peruutus on 
annettava tiedoksi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
10a artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua 
luetteloa tiedoista, jotka tarvitaan arvion 
tekemiseen omistusosuuden hankinnasta, 
sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, joita 
sovelletaan 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua 
luetteloa tiedoista, jotka tarvitaan arvion 
tekemiseen omistusosuuden hankinnasta, 2 
kohdassa tarkoitettuja toimilupien 
epäämisperusteita sekä yksityiskohtaisia 
sääntöjä, joita sovelletaan 10 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettuun asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014."

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
10 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 10 b artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
hyväksyy 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä
toimenpiteitä, joilla mukautetaan tämän 
artiklan ensimmäisessä alakohdassa 
säädettyjä perusteita.
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Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
13 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 b) Korvataan 13 artiklan 10 kohta 
seuraavasti:
"10. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys 
ja varmistaa tämän direktiivin 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
määrittelee 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
vaatimukset, joissa täsmennetään 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavat toiminnan järjestämistä 
koskevat käytännön vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai 
-toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 c) Korvataan 15 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
kaikista niistä yleisistä vaikeuksista, 
joita niiden sijoituspalveluyritykset 
kohtaavat sijoittautumisen tai 
sijoituspalvelujen tarjoamisen ja/tai 
sijoitustoiminnan harjoittamisen 
yhteydessä kolmansissa maissa."

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 d) Korvataan 15 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos komissio sille 1 kohdan 
mukaisesti toimitettujen tietojen 
perusteella havaitsee, että jokin kolmas 
maa ei myönnä yhteisön 
sijoituspalveluyrityksille yhtä tehokasta 
markkinoille pääsyä kuin yhteisö on 
myöntänyt kyseisen kolmannen maan 
sijoituspalveluyrityksille, komissio tekee 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
antamia suuntaviivoja noudattaen 
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neuvostolle ehdotuksen aiheellisista 
valtuuksista sellaisten neuvottelujen 
käymiseksi, joilla pyritään saamaan 
aikaan vastaavat kilpailumahdollisuudet 
yhteisön sijoituspalveluyrityksille. 
Neuvosto tekee ratkaisunsa 
määräenemmistöllä.
Ehdotukset toimitetaan viipymättä 
Euroopan parlamentille tiedoksi."

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 e) Korvataan 15 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetussa tilanteessa komissio voi 
neuvottelujen aloittamisen ohella milloin 
tahansa päättää 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on rajoitettava tai 
lykättävä ratkaisun tekemistä kyseisen 
kolmannen maan lain alaisuuteen 
kuuluvan suoran tai välillisen 
emoyrityksen toimesta vireille 
saatetuista tai saatettavista 
toimilupahakemuksista ja 
omistusosuuksien hankinnasta. Edellä 
mainittuja rajoituksia tai lykkäyksiä ei 
saa soveltaa tilanteessa, jossa yhteisössä 
asianmukaisen toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys tai sen tytäryritys 
perustaa tytäryrityksen tai hankkii 
omistusosuuden yhteisön 
sijoituspalveluyrityksessä. Tässä 
tarkoitetut toimenpiteet eivät saa olla 
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voimassa kolmea kuukautta 
pidempään."

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
15 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 f) Korvataan 15 artiklan 3 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Komissio voi neuvottelutulosten 
perusteella jo ennen toisessa 
alakohdassa tarkoitetun kolmen 
kuukauden määräajan päättymistä 
päättää näiden toimenpiteiden 
jatkamisesta 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 g) Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
kehittää edellä mainittuja 
valvontamenetelmiä koskevat 
suuntaviivat."
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Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 h) Korvataan 18 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"3. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
varmistaa tämän direktiivin 1 ja 2 
kohdan johdonmukainen harmonisointi 
ja yhdenmukainen soveltaminen 
yhteisössä, komissio vahvistaa 64, 64a ja 
64 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, joilla"

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 i kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 i) Korvataan 18 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 j kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 6 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

3 j) Muutetaan 19 artiklan 6 kohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
"– edellä mainitut palvelut liittyvät 
osakkeisiin, jotka on hyväksytty 
kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä 
markkinoilla tai vastaavilla kolmansien 
maiden markkinoilla, 
rahamarkkinavälineisiin, 
joukkovelkakirjoihin tai muihin 
arvopaperistettuihin velan muotoihin 
(poislukien johdannaisia sisältävät 
joukkovelkakirjat tai arvopaperistetut 
velat), yhteissijoitusyrityksiin tai muihin 
yksinkertaisiin rahoitusvälineisiin. 
Kolmansien maiden markkinoita 
pidetään säänneltyjä markkinoita 
vastaavina, jos ne täyttävät vastaavat 
vaatimukset kuin III osastossa säädetyt 
vaatimukset. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkaisee verkkosivuillaan luettelon 
markkinoista, joita pidetään vastaavina.
Luettelo päivitetään säännöllisesti;"

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 k kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 k) Korvataan 19 artiklan 10 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale 
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seuraavasti:
"10. Tarvittavan sijoittajansuojan ja 1-8 
kohdan johdonmukaisen harmonisoinnin 
ja yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio varmistaa 64, 
64 a ja 64 b artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä, että 
sijoituspalveluyritykset noudattavat 1-8 
kohtaan sisältyviä periaatteita 
tarjotessaan asiakkailleen sijoitus- tai 
oheispalveluja. Näissä 
täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
otettava huomioon:"

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 l kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 l) Korvataan 19 artiklan 10 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 m kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
21 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3 m) Korvataan 21 artiklan 6 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"6. Jotta voidaan varmistaa tarvittava 
sijoittajansuoja, markkinoiden 
tasapuolinen ja asianmukainen toiminta 
ja tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, jotka koskevat"

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 n kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
21 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 n) Korvataan 21 artiklan 6 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 o kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3 o) Korvataan 22 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale 
seuraavasti:
"3. Sen varmistamiseksi, että 
sijoittajansuojaan ja markkinoiden 
tasapuoliseen ja asianmukaiseen 
toimintaan liittyvät toimenpiteet 
mukautetaan rahoitusmarkkinoiden 
tekniseen kehitykseen, ja 1 ja 2 kohdan 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi, komissio toteuttaa 64, 
64 a ja 64 b artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritetään"

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 p kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 p) Korvataan 22 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 r kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
23 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 r) Korvataan 22 artiklan 3 kohdan 
viides alakohta seuraavasti:
"Rekisteri on päivitettävä säännöllisesti. 
Se on julkaistava Internetissä ja sen on 
oltava julkisesti saatavilla.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
luettelon kaikista nimitetyistä 
rahoituspalveluyritysten edustajista 
kaikkialla yhteisössä. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa luettelon verkkosivuillaan ja 
pitää sen ajan tasalla."

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 s kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
24 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 s) Korvataan 24 artiklan 5 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"5. Edellä 2, 3 ja 4 kohdan 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi, muuttuvat 
markkinakäytänteet huomioon ottaen, 
ja yhtenäismarkkinoiden tehokkaan 
toiminnan edistämiseksi komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
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mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritetään"

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 t kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
24 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 t) Korvataan 24 artiklan 5 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 u kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 u) Korvataan 25 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
asianmukaisin toimenpitein siitä, että 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
valvomaan sijoituspalveluyritysten 
toimintaa varmistaakseen, että ne 
toimivat rehellisesti, tasapuolisesti ja 



PE439.086v03-00 84/229 PR\806661FI.doc

FI

ammattimaisesti sekä tavalla, joka 
edistää markkinoiden eheyttä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 
säännösten täytäntöönpanoon liittyvien 
vastuiden kohdentamista."

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 v kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 v) Korvataan 25 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset pitävät 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
toimivaltaisen viranomaisen saatavilla 
ainakin viiden vuoden ajan 
merkitykselliset tiedot kaikista 
rahoitusvälineisiin liittyvistä omaan 
lukuun tai asiakkaan lukuun 
toteuttamistaan liiketoimista. Asiakkaan 
lukuun toteutettavien liiketoimien osalta 
on säilytettävä yksityiskohtaiset tiedot 
asiakkaan henkilöllisyydestä ja tiedot, 
jotka vaaditaan rahoitusjärjestelmän 
rahanpesutarkoituksiin käyttämisen 
estämisestä 7 päivänä kesäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 
91/308/ETY nojalla."

Or. en



PR\806661FI.doc 85/229 PE439.086v03-00

FI

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 w kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 w) Korvataan 25 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Sen varmistamiseksi, että 
markkinoiden eheyden turvaamiseen 
liittyviä toimenpiteitä muutetaan 
rahoitusmarkkinoiden teknisen 
kehityksen huomioon ottamiseksi, ja 1-5 
kohdan johdonmukaisen harmonisoinnin 
ja yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio toteuttaa 64, 
64 a ja 64 b artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan rahoitusalan liiketoimista 
toimitettaviin tietoihin sovellettavia 
menettelyjä ja järjestelyjä sekä 
toimitettavien tietojen muotoa ja 
sisältöä, sekä 3 kohdan mukaisten 
merkittävien markkinoiden määrittelyä 
koskevat perusteet.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 x kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3 x) Korvataan 27 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Kuten 25 artiklassa säädetään, 
kunkin osakkeen osalta likviditeetiltään 
tärkeimpien markkinoiden 
toimivaltainen viranomainen päättää 
vähintään vuosittain osakelajin, johon 
kyseinen osake kuuluu, markkinoilla 
toteutettujen toimeksiantojen 
keskimääräisen aritmeettisen arvon 
perusteella. Nämä tiedot ovat julkisia 
kaikille markkinaosapuolille ja 
toimitetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa kyseiset tiedot 
verkkosivustollaan."

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 y kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 y) Korvataan 27 artiklan 7 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"7. Jotta varmistetaan 1-6 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen tavalla, 
joka edistää osakkeiden tehokasta 
hinnanmuodostusta ja antaa 
sijoituspalveluyrityksille parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa kaupat 
asiakkaan kannalta edullisimmalla 
tavalla, komissio toteuttaa 64, 64 a ja 64 



PR\806661FI.doc 87/229 PE439.086v03-00

FI

b artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 z kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 z) Korvataan 27 artiklan 7 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
28 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 a a) Korvataan 28 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"3. Markkinoiden avoimen ja 
asianmukaisen toiminnan ja 1 kohdan 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi komissio toteuttaa 64, 
64 a ja 64 b artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla"

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
28 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a b) Korvataan 28 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
29 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 a c) Korvataan 29 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"3. Edellä 1 ja 2 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat"

Or. en
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Tarkistus 139

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
29 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a d) Korvataan 29 artiklan 3 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 140

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 a e) Korvataan 30 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"3. Edellä 1 ja 2 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat"

Or. en
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Tarkistus 141

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
30 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a f) Korvataan 30 artiklan 3 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 142

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a g) Korvataan 31 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Jos sijoituspalveluyritys aikoo käyttää 
sidonnaisasiamiehiä, 
sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
kohtuullisessa ajassa ilmoitettava niiden 
sidonnaisasiamiesten henkilöllisyys, joita 
sijoituspalveluyritys aikoo käyttää 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Vastaanottava 
jäsenvaltio voi julkistaa nämä tiedot, ja 
se välittää nämä tiedot Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle."

Or. en
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Tarkistus 143

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
31 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 2 ja 4 
kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja 
menettelyä, jolla kyseiset tiedot toimitetaan 
3 ja 6 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 2 ja 4 kohdan mukaista 
ilmoitusvelvollisuutta ja menettelyä, jolla 
kyseiset tiedot toimitetaan 3 ja 6 kohdan 
mukaisesti, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
32 artikla – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"10. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 2 ja 4 
kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja 
menettelyä, jolla kyseiset tiedot toimitetaan 

"10. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 2 ja 4 kohdan mukaista 
ilmoitusvelvollisuutta ja menettelyä, jolla 
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3 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

kyseiset tiedot toimitetaan 3 ja 6 kohdan 
mukaisesti, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään 36 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle on 
ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta."

Or. en

Tarkistus 146

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
40 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5 b) Korvataan 40 artiklan 6 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"6. Edellä 1 ja 5 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat"
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Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
40 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 c) Korvataan 40 artiklan 6 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 148

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

5 d) Korvataan 41 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Toimivaltaisen viranomaisen, joka 
vaatii kaupankäynnin keskeyttämistä tai 
lopettamista rahoitusvälineellä yhdellä 
tai useammalla säännellyllä 
markkinalla, on välittömästi 
julkistettava päätöksensä ja toimitettava 
tiedot Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille. Muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
vaadittava keskeyttämään tai 
lopettamaan kaupankäynti 
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rahoitusvälineellä säännellyillä 
markkinoilla ja monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, joiden 
toimintaa ne valvovat, paitsi jos 
sijoittajien eduille ja markkinoiden 
asianmukaiselle toiminnalle voi aiheutua 
merkittävää haittaa."

Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
42 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 e) Korvataan 42 artiklan 6 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Säännellyn markkinan on ilmoitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
jäsenvaltio, jossa se aikoo ottaa tällaiset 
järjestelyt käyttöön. Kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava kuukauden kuluessa tieto 
tästä jäsenvaltiolle, jossa säännelty 
markkina aikoo ottaa tällaiset järjestelyt 
käyttöön."

Or. en

Tarkistus 150

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5 f) Korvataan 44 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale
seuraavasti:
"3. Edellä 1 ja 2 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat"

Or. en

Tarkistus 151

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
44 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 g) Korvataan 44 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 152

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
45 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5 h) Korvataan 45 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan johdantokappale 
seuraavasti:
"3. Edistääkseen rahoitusmarkkinoiden 
tehokasta ja asianmukaista toimintaa ja 
varmistaakseen 1 ja 2 kohdan 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja 
yhdenmukaisen soveltamisen komissio 
toteuttaa 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat"

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 i kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
45 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 i) Korvataan 45 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 154

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
51 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a) Lisätään 51 artiklan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"2 a. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
hallinnollisista sanktioista, jotka on 
määritelty tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 155

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
54 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) Lisätään 54 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Tämä artikla ei estä toimivaltaisia 
viranomaisia vaihtamasta 
luottamuksellisia tietoja tai toimittamasta 
luottamuksellisia tietoja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Toimivaltaisten viranomaisten ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitean välillä 
vaihdettuja tietoja koskee 
salassapitovelvollisuus, jota sovelletaan 
tiedot vastaanottavien toimivaltaisten 
viranomaisten palveluksessa oleviin tai 
aiemmin olleisiin henkilöihin."

Or. en



PE439.086v03-00 98/229 PR\806661FI.doc

FI

Tarkistus 156

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 b) Korvataan 56 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on niiden tehtävien 
suorittamiseksi tarpeen, käyttäen siihen 
kaikkia joko tässä direktiivissä tai 
kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä 
valtuuksiaan.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
avustettava muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista. Niiden 
on erityisesti vaihdettava tietoja ja 
harjoitettava yhteistyötä tutkinta- tai 
valvontatoiminnassa.
Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon 
helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi ainoa 
toimivaltainen viranomainen tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi 
yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava komissiolle, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille jäsenvaltiolle niiden 
viranomaisten nimet, jotka on nimetty 
vastaanottamaan tietojenvaihto- tai 
yhteistyöpyyntöjä tämän kohdan 
nojalla."

Or. en
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Tarkistus 157

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 c) Korvataan 56 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"Jos toimivaltaisella viranomaisella on 
perusteltu syy epäillä, että sen 
valvonnan piiriin kuulumattomat 
yksiköt harjoittavat tai ovat 
harjoittaneet tämän direktiivin 
säännösten vastaista toimintaa toisen 
jäsenvaltion alueella, tämän 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tästä toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
mahdollisimman seikkaperäisesti. 
Viimeksi mainitun viranomaisen on 
toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen 
on annettava asiasta ilmoittaneen 
toimivaltaisen viranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tiedoksi ratkaisu ja mahdollisuuksien 
mukaan merkittävät välitoimet. Tämä 
kohta ei kuitenkaan rajoita tiedot 
välittäneen toimivaltaisen viranomaisen 
toimivaltaa."

Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 5 kohta 



PE439.086v03-00 100/229 PR\806661FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

8 d) Korvataan 56 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Edellä 1 ja 2 kohdan johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi komissio 
määrittelee 64, 64 a ja 64 b artiklan 
mukaisilla säädöksillä toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyövelvoitteita 
koskevat standardit ja vahvistaa 
perusteet, joiden nojalla muun 
jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden 
toiminnan vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan 
merkittävää kyseisen vastaanottavan 
jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden 
toiminnan ja sijoittajien suojan 
kannalta."

Or. en

Tarkistus 159

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 8 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 d) Lisätään 56 artiklan 5 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 160

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
56 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaista toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvollisuutta ja 2 kohdan 
mukaisten yhteistyöjärjestelyjen sisältöä, 
mukaan luettuna vakiolomakkeiden tai 
mallien laatiminen.

"6. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdan mukaista 
toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvollisuutta ja 2 kohdan 
mukaisten yhteistyöjärjestelyjen sisältöä, 
mukaan luettuna vakiolomakkeiden tai 
mallien laatiminen.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan 
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 161

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 10 kohta – a alakohta
Direktiivi 2004/39/EY
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Nykyinen teksti numeroidaan 1 
kohdaksi.

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen tai 
jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää toisen 



PE439.086v03-00 102/229 PR\806661FI.doc

FI

jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista 
toimimaan yhteistyössä tutkinnan, 
valvontatoimien tai paikalla tehtävän 
tarkastuksen yhteydessä. Jos 
sijoituspalveluyritykset ovat säännellyn 
markkinan etäkauppaa käyviä jäseniä, 
säännellyn markkinan toimivaltainen 
viranomainen voi päättää ottaa niihin 
suoraan yhteyttä, missä tapauksessa sen 
on ilmoitettava asiasta etäkauppaa 
käyvän jäsenen kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 162

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 10 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/39/EY
57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuutta toimia yhteistyössä 
tutkintojen, valvontatoimien tai paikalla 
tehtävien tarkastusten yhteydessä.

"2. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten velvollisuutta toimia 
yhteistyössä tutkintojen, valvontatoimien 
tai paikalla tehtävien tarkastusten 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 11 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
58 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
"1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä kaikki tämän direktiivin 
mukaisten tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 11 kohta – a alakohta
Direktiivi 2004/39/EY
58 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
tietojenvaihtovelvollisuutta koskevien
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
mukaan luettuna vakiolomakkeiden tai 
mallien laatiminen.

"4. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia 
tietojenvaihtoja koskevien yleisten 
menettelyiden vahvistamiseksi, mukaan 
luettuna vakiolomakkeiden tai mallien 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 165

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
59 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11 a) Korvataan 59 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"Kieltäytyessään yhteistyöstä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
annettava mahdollisimman 
yksityiskohtaiset tiedot asiasta."

Or. en

Tarkistus 166

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
60 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
velvollisuutta kuulla toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia ennen 
toimiluvan myöntämistä, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta kuulla toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia 
ennen toimiluvan myöntämistä, mukaan 
luettuna vakiolomakkeiden tai mallien 
laatiminen.

Or. en

Tarkistus 167

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 a kohta (uusi) – johdantokappale ja a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

14 a) Muutetaan 64 artikla seuraavasti:
a) 2 kohtaa muutetaan seuraavasti:
"2. Siirretään komissiolle valta antaa 2 
artiklassa, 4 artiklassa, 10 b artiklan 1 
kohdassa, 13 artiklan 10 kohdassa, 15 
artiklassa, 18 artiklassa, 19 artiklassa, 21 
artiklassa, 22 artiklassa, 24 artiklassa, 25 
artiklassa, 27 artiklassa, 28 artiklassa, 29 
artiklassa, 30 artiklassa, 40 artiklassa, 44 
artiklassa, 45 artiklassa ja 56 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi."

Or. en

Tarkistus 168

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 a kohta (uusi) – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 artikla – 2 a–2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 2 kohdan jälkeen seuraavat 
kohdat:
"2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2 b. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 64a ja 
64 b artiklassa asetettuja ehtoja."

Or. en
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Tarkistus 169

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 a kohta (uusi) – c alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 2 a kohta seuraavasti:
"2 a. Millään delegoidulla säädöksellä ei 
saa muuttaa tämän direktiivin 
olennaisia säännöksiä."

Or. en

Tarkistus 170

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 a kohta (uusi) – d alakohta
Direktiivi 2004/39/EY
64 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Poistetaan 4 kohta.

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b) Lisätään 64 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"64 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
kumota 2 artiklassa, 4 artiklassa, 10 b 
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artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 10 
kohdassa, 15 artiklassa, 18 artiklassa, 19 
artiklassa, 21 artiklassa, 22 artiklassa, 24 
artiklassa, 25 artiklassa, 27 artiklassa, 28 
artiklassa, 29 artiklassa, 30 artiklassa, 40 
artiklassa, 44 artiklassa, 45 artiklassa ja 
56 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielimen, joka on aloittanut 
sisäisen menettelyn päättääkseen, olisiko 
säädösvallan siirto peruutettava, on 
pyrittävä ilmoittamaan siitä toiselle 
toimielimelle ja komissiolle.
3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mahdollisesti mainittuna päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä."

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 14 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/39/EY
64 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 c) Lisätään 64 a artiklan jälkeen 
artikla seuraavasti:

"64 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
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2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto 
eivät ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Muutetaan 2 artiklan 3 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"3. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys 
ja varmistaa 1 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhtenäinen 
soveltaminen, komissio hyväksyy 
27 artiklan 2 ja 2 a kohdassa 
tarkoitettuja menettelyjä noudattaen 
1 kohdassa vahvistettuja määritelmiä 
koskevia delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanotoimia."

Or. en

Tarkistus 174

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

-1 a) Muutetaan 2 artiklan 3 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:

"Toisen alakohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet vahvistetaan 27, 
27 a ja 27 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 175

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
2 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Lisätään 2 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 176

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Muutetaan 4 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. [...] Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys 
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ja varmistaa 1 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhtenäinen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisiä standardeja. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
erityisesti täsmennettävä ne tekniset 
vaatimukset, joiden mukaisesti 
julkaistun vuositilinpäätöksen ja 
tilintarkastuskertomuksen on oltava 
yleisön saatavilla. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tarvittaessa myös mukauttaa 1 kohdassa 
mainittua viiden vuoden ajanjaksoa.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen (EU)n
N:o …/… [EVTEV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn."

Or. en

Tarkistus 177

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Muutetaan 5 kohdan 6 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"6. Komissio hyväksyy 27 artiklan 2 
kohdassa ja 2 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen delegoituja 
säädöksiä ja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta 
voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys 
ja varmistaa tämän artiklan 1—5 
kohdan johdonmukainen harmonisointi 
ja yhtenäinen soveltaminen."

Or. en
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Tarkistus 178

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
5 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 e) Muutetaan 5 artiklan 6 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Edellä a alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet hyväksytään 27 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä b 
ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
vahvistetaan 27, 27 a ja 27 b artiklan
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 179

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
5 artikla – 6 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 f) Muutetaan 5 artiklan 6 kohdan 
neljäs alakohta seuraavasti:
"Tarvittaessa komissio voi myös 
mukauttaa viiden vuoden ajanjaksoa, 
johon viitataan 1 kohdassa, 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."

Or. en
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Tarkistus 180

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
5 artikla – 6 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 g) Lisätään 5 artiklan 6 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 181

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
9 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 h) Korvataan 9 artiklan 7 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"7. Komissiolle annetaan valtuudet 
vahvistaa 27, 27 a ja 27 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, jotta voidaan ottaa 
huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys ja varmistaa 2, 4 ja 5 
kohdan johdonmukainen harmonisointi 
ja yhtenäinen soveltaminen."

Or. en
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Tarkistus 182

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
9 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-1 i) Korvataan 9 artiklan 7 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Komissio myös määrittää tämän 
artiklan 4 kohdassa mainitun "lyhyen 
selvitysjakson" enimmäispituuden sekä 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen soveltamat asianmukaiset 
valvontajärjestelmät 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä. "

Or. en

Tarkistus 183

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – -1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
9 artikla – 7 kohta – 4 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 j) Lisätään 9 artiklan 7 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 184

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
12 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 8 artiklan ensimmäisen 
alakohdan johdantokappale seuraavasti:

"8. Jotta voidaan ottaa huomioon 
rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys 
ja varmistaa tämän artiklan 1, 2, 4, 5 ja 
6 kohdan yhtenäinen soveltaminen, 
komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotta"

Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
12 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 8 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 186

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
12 artikla – 8 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan yhdenmukainen soveltaminen ja 
ottaa huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
parlamentin ja neuvosto asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset sellaisen 
vakiomuotoisen lomakkeen laatimiseksi, 
jota käytetään koko yhteisön alueella 
ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän 
artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai 
rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisia tietoja.

"9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan johdonmukainen harmonisointi 
ja yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
parlamentin ja neuvosto asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset sellaisen 
vakiomuotoisen lomakkeen laatimiseksi, 
jota käytetään koko yhteisön alueella 
ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle tämän 
artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai 
rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 187

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
"2. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteet, jotta voidaan 
ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan 
yhtenäinen soveltaminen. Sen on 
erityisesti määriteltävä"
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Or. en

Tarkistus 188

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta.

Or. en

Tarkistus 189

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 190

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 kohta
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 2 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan "3. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
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yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset sellaisen 
vakiomuotoisen lomakkeen laatimiseksi, 
jota käytetään koko yhteisön alueella 
ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle 1 
kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 
19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja. 

johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset sellaisen 
vakiomuotoisen lomakkeen laatimiseksi, 
jota käytetään koko yhteisön alueella 
ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle 1 
kohdan mukaiset tiedot tai rekisteröitäessä 
19 artiklan 3 kohdan mukaisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 191

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 14 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan 
ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhtenäinen soveltaminen.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 192

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 b kohta (uusi) 
Direktiivi 2004/109/EY
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 17 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan 
ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 
1, 2 ja 3 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhtenäinen 
soveltaminen. Se määrittää erityisesti ne 
rahoituslaitostyypit, joiden kautta 
osakkeenomistajat voivat käyttää 2 
kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
taloudellisia oikeuksiaan.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 193

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 18 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
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säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan 
ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 
1–4 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhtenäinen 
soveltaminen. Se määrittää erityisesti ne 
rahoituslaitostyypit, joiden kautta 
velkapaperin haltija voi käyttää 2 
kohdan c alakohdassa tarkoitettuja 
taloudellisia oikeuksiaan.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 194

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 d) Muutetaan 19 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 27 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan 
varmistaa 1, 2 ja 3 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhtenäinen soveltaminen [...].
Komission on määritettävä erityisesti 
menettely, jota noudattaen 
liikkeeseenlaskijan, osakkeiden tai 
muiden rahoitusvälineiden haltijan tai 
10 artiklassa tarkoitetun henkilön tai 
yhteisön on toimitettava tiedot 1 tai 3 
kohdan mukaisesti kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta
a) tiedot voidaan rekisteröidä 
sähköisessä muodossa 
kotijäsenvaltiossa;
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b) tämän direktiivin 4 artiklassa 
mainitun vuositilinpäätöksen 
toimittaminen voidaan sovittaa yhteen 
direktiivin 2003/71/EY 10 artiklassa 
tarkoitettujen vuotuisten tietojen 
toimittamisen kanssa.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 195

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 e) Korvataan 21 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio vahvistaa 27, 27 a ja 
27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotta voidaan 
ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden 
tekninen kehitys sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitys ja varmistaa 
2, 2 ja 3 kohdan yhtenäinen 
soveltaminen.
Komission on erityisesti määritettävä
a) edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
säänneltyjen tietojen levittämistä 
koskevat vähimmäisvaatimukset,
b) edellä 2 kohdassa mainittua 
keskitettyä säilytysjärjestelmää koskevat 
vähimmäisvaatimukset.
Komissio voi myös laatia luettelon tiedon 
levittämisessä yleisölle käytettävistä 
viestimistä ja pitää sen ajan tasalla.
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[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 196

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 f) Korvataan 22 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava 
asianmukaiset suuntaviivat ja 
noudatettava EAMV:n suuntaviivoja, 
joilla helpotetaan yleisön mahdollisuutta 
tutustua direktiivin 2003/6/EY, 
direktiivin 2003/71/EY ja tämän 
direktiivin mukaisesti julkistettuihin 
tietoihin."

Or. en

Tarkistus 197

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 g) Korvataan 22 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio tarkastelee säännöllisesti 
27, 27 a ja 27 b artiklan mukaisesti 
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delegoiduilla säädöksillä toteutettuja 
toimia ja voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimia, joilla helpotetaan 
19 ja 21 artiklan noudattamista."

Or. en

Tarkistus 198

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 h) Korvataan 23 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Jos liikkeeseenlaskijan 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisön ulkopuolella, kotijäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suuntaviivoja noudattaen myöntää 
liikkeeseenlaskijalle poikkeuksen 4–7 
artiklan, 12 artiklan 6 kohdan, 14 
artiklan, 15 artiklan ja 16–18 artiklan 
vaatimuksista edellyttäen, että kyseisen 
yhteisön ulkopuolisen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät vastaavat 
vaatimukset tai tällainen 
liikkeeseenlaskija noudattaa yhteisön 
ulkopuolisen maan lainsäädännön 
vaatimuksia, joita kotijäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen pitää 
vastaavina.
Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
sen jälkeen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
myönnetystä poikkeuksesta."

Or. en
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Tarkistus 199

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 i kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
23 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2 i) Muutetaan 23 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan 1 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhtenäinen 
soveltaminen, komissio vahvistaa 27, 27 
a ja 27 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä
i) sellaisen järjestelmän perustamiseksi, 
jolla varmistetaan tämän direktiivin 
nojalla vaadittujen tietojen, myös 
tilinpäätösasiakirjojen, vastaavuus 
yhteisön ulkopuolisen maan lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
nojalla vaadittujen tietojen, myös 
tilinpäätösasiakirjojen, kanssa,
ii) sen toteamiseksi, että 
liikkeeseenlaskijan kotipaikkana oleva 
yhteisön ulkopuolinen maa varmistaa 
kansallisten lakiensa, asetustensa, 
hallinnollisten määräystensä tai 
kansainvälisten organisaatioiden 
asettamiin kansainvälisiin standardeihin 
perustuvien käytänteiden tai 
menettelyjen perusteella tietojen 
vastaavuuden tämän direktiivin 
tiedonantovaatimusten kanssa.
Ensimmäisen alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetussa yhteydessä komissio 
vahvistaa 27, 27 a ja 27 b artiklan
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä
toimenpiteet, jotka koskevat useamman 
kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden 
kannalta olennaisten standardien 
arviointia.

[...
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Komissio tekee 27, 27 a ja 27 b artiklan
mukaisesti tarpeelliset päätökset 
yhteisön ulkopuolisen maan 
liikkeeseenlaskijoiden 30 artiklan 3 
kohdassa esitettyjen edellytysten 
mukaisesti käyttämien 
tilinpäätösstandardien vastaavuudesta 
viimeistään viiden vuoden kuluttua 31 
artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä. 
Jos komissio päättää, että yhteisön 
ulkopuolisen maan 
tilinpäätösstandardeja ei voida pitää 
vastaavina, se voi sallia asianomaisten 
liikkeeseenlaskijoiden käyttää kyseisiä 
tilinpäätösstandardeja asianmukaisen 
siirtymäkauden ajan.
Kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa 
yhteydessä komissio myös vahvistaa 27, 
27 a ja 27 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on vahvistaa yleiset 
vastaavuutta koskevat kriteerit, jotka 
koskevat useamman kuin yhden maan 
liikkeeseenlaskijoiden kannalta 
olennaisia tilinpäätösstandardeja.
[...
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 200

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 j kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 j) Korvataan 23 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
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"5. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, komissio 
voi vahvistaa 27, 27 a ja 27 b artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä
toimenpiteitä, joissa määritellään minkä 
tyyppisillä yhteisön ulkopuolisessa 
maassa julkistettavilla tiedoilla on 
merkitystä yleisölle yhteisössä.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 k kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
23 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 k) Korvataan 23 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jotta otetaan huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla ja 
varmistetaan 6 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, komissio hyväksyy 27, 27 
a ja 27 b artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanotoimia, joissa todetaan, 
että yhteisön ulkopuolinen maa 
varmistaa kansallisten lakiensa, 
asetustensa ja hallinnollisten 
määräystensä perusteella 
riippumattomuusvaatimusten 
vastaavuuden tämän direktiivin ja sen
nojalla hyväksyttyjen delegoitujen 
säädösten kanssa.
Komissio myös vahvistaa 27, 27 a ja 27 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
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säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan yleiset vastaavuutta 
koskevat kriteerit ensimmäisen 
alakohdan soveltamiseksi. 
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 202

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2l kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 l) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä 
direktiivin 2003/71/EY 21 artiklan 1 
kohdassa mainittu keskusviranomainen 
toimivaltaiseksi 
keskushallintoviranomaiseksi 
vastaamaan tässä direktiivissä 
tarkoitettujen velvoitteiden 
noudattamisesta ja varmistamaan, että 
tämän direktiivin nojalla annettuja 
säännöksiä sovelletaan. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava tästä komissiolle ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle."

Or. en
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Tarkistus 203

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 m kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 m) Korvataan 24 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille kaikista tehtävien siirtoa 
koskevista järjestelyistä sekä siirrettyjen 
tehtävien sääntelyn tarkoista 
edellytyksistä."

Or. en

Tarkistus 204

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 n kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 n) Lisätään 25 artiklaan seuraava 
kohta:
"2 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
muille toimivaltaisille viranomaisille 
viipymättä kaikki tämän direktiivin 
mukaisten tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."



PE439.086v03-00 128/229 PR\806661FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 205

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 25 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jäsenvaltiot ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voivat 
tehdä yhteistyösopimuksia, jotka 
koskevat tietojen vaihtoa sellaisten 
yhteisön ulkopuolisten maiden 
toimivaltaisten viranomaisten tai elinten 
kanssa, joille on kyseisten maiden
lainsäädännössä annettu oikeus 
suorittaa mitä tahansa toimivaltaisille 
viranomaisille tässä direktiivissä 24 
artiklan mukaisesti asetetuista 
tehtävistä. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle on 
ilmoitettava, kun jäsenvaltio tekee 
sopimuksen. Tällaisessa 
tietojenvaihdossa sovelletaan 
salassapidon osalta vähintään tässä 
artiklassa tarkoitettuja vastaavia 
takeita. Tällaisen tietojenvaihdon 
tarkoituksena on oltava mainittujen 
viranomaisten tai elinten 
valvontatehtävän hoitaminen. Jos tiedot 
ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta, niitä 
ei saa ilmaista ilman niiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
nimenomaista suostumusta, jotka ovat 
ne luovuttaneet, eikä niitä saa luovuttaa 
muihin tarkoituksiin kuin mihin 
mainitut viranomaiset ovat antaneet 
suostumuksensa."

Or. en
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Tarkistus 206

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3 b) Korvataan 26 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jos liikkeeseenlaskija tai 
arvopaperinhaltija jatkaa kyseisten 
säännösten tai määräysten rikkomista 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta tai koska 
kyseiset toimenpiteet osoittautuvat 
riittämättömiksi, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on toteutettava kaikki 3 artiklan 2 
kohdan mukaiset asianmukaiset 
toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi 
ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. 
Tällaisista toimenpiteistä on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
mahdollisimman nopeasti."

Or. en

Tarkistus 207

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 c) Korvataan VI luvun otsikko 
seuraavasti:
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"DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA
TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMENPITEE
T"

Or. en

Tarkistus 208

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3 d) Korvataan 27 artiklan 2 a kohta 
seuraavasti:
"Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 
6 kohdassa, 9 artiklan 7 kohdassa, 
12 artiklan 8 kohdassa, 13 artiklan 
2 kohdassa, 14 artiklan 2 kohdassa, 
17 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 
5 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 
21 artiklan 4 kohdassa sekä 23 artiklan 
4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettuja 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi."

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 artikla – 2 a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e) Lisätään 27 artiklaan 2 a a kohta 
seuraavasti:
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"2 a a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Tarkistus 210

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 artikla – 2 a b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f) Lisätään 27 artiklaan 2 a b kohta 
seuraavasti:
"2 a b. Komissiolle siirrettyyn valtaan 
antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 
27 a ja 27 b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Or. en

Tarkistus 211

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 g kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 g) Lisätään artikla seuraavasti:
"27 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa, 
5 artiklan 6 kohdassa, 9 artiklan 
7 kohdassa, 12 artiklan 8 kohdassa, 
13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklan 
2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 
18 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 
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4 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa sekä 
23 artiklan 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 212

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2004/109/EY
27 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 h) Lisätään 27 a artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"27 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
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Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en

Tarkistus 213

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 a) Korvataan 11 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
ilmoitettava toisilleen, Euroopan 
valvontaviranomaisille ja komissiolle 
tapauksista, joissa kolmas maa täyttää 
niiden näkemyksen mukaan 1 tai 2 
kohdassa säädetyt edellytykset, tai 
muista tapauksista, jotka täyttävät 
40 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti vahvistetut tekniset 
arviointiperusteet."

Or. en

Tarkistus 214

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 b) Korvataan 16 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toisilleen ja komissiolle sekä Euroopan 
valvontaviranomaisille tapauksista, joissa 
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kolmas maa niiden näkemyksen mukaan 
täyttää 1 kohdan b alakohdassa asetetut 
edellytykset. Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi julkistettava 
luettelo näistä maista 
verkkosivustoillaan."

Or. en

Tarkistus 215

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 c) Korvataan 28 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
toisilleen, Euroopan 
valvontaviranomaisille ja komissiolle 
tapauksista, joissa ne katsovat, että 
kolmas maa täyttää 3, 4 tai 5 kohdassa 
määritellyt edellytykset."

Or. en

Tarkistus 216

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1 d) Korvataan 31 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden, Euroopan 
valvontaviranomaisten ja komission on 
ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa 
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kolmannen maan lainsäädännössä ei 
sallita 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa edellytettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista ja joissa 
voitaisiin pyrkiä ratkaisuun 
koordinoidulla toiminnalla."

Or. en

Tarkistus 217

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2005/60/EY
31 artikla – 3 a artikla (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen vastaisessa 
toiminnassa, Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voivat laatia
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen …/…, asetuksen …/… ja 
asetuksen …/… 42 artiklojen mukaisesti 
teknisten standardien luonnoksia sen 
määrittelemiseksi, minkätyyppisiä ovat 31 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut lisätoimet ja 
mitä vähimmäistoimia luotto- ja 
rahoituslaitosten on toteutettava 
tapauksissa, joissa kolmannen maan 
lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen vastaisessa 
toiminnassa, Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laativat, kuultuaan 
ensin 41 artiklassa tarkoitettua 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
vastaista komiteaa, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen …/…, asetuksen 
…/… ja asetuksen …/… 42 artiklojen 
mukaisesti teknisten standardien 
luonnoksia sen määrittelemiseksi, 
minkätyyppisiä ovat 31 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut lisätoimet ja mitä 
vähimmäistoimia luotto- ja 
rahoituslaitosten on toteutettava 
tapauksissa, joissa kolmannen maan 
lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista.

Or. en
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Tarkistus 218

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2005/60/EY
34 artikla – 3 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen vastaisessa 
toiminnassa, Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voivat laatia
teknisten standardien luonnoksia niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettujen 
ilmoitusten vähimmäissisällöstä.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen vastaisessa 
toiminnassa, Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen laativat, kuultuaan 
ensin 41 artiklassa tarkoitettua 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
vastaista komiteaa, teknisten standardien 
luonnoksia niiden soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 2 
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten 
vähimmäissisällöstä.

Or. en

Tarkistus 219

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
VI luku – otsikko (ennen 40 artiklaa)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan VI luvun otsikko 
seuraavasti:

"DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET"

Or. en
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Tarkistus 220

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
37 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään artikla seuraavasti:
"37 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
valvontaviranomaisten kanssa, kun se on
tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
valvontaviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille viipymättä 
kaikki tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 221

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 40 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Jotta voitaisiin ottaa huomioon 
tekniikan kehitys rahanpesun tai 
terrorismin rahoituksen vastaisessa 
toiminnassa ja varmistaa tämän 
direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, komissio hyväksyy [...] 
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[...]toimet, joissa"

Or. en

Tarkistus 222

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 c kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 40 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"[...] toimenpiteet vahvistetaan 41, 41a ja 
41 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 223

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 d kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) Korvataan 40 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan valvontaviranomaiset laativat 
delegoituja säädöksiä koskevat ehdotukset 
yksityiskohtaisesti Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
puitteissa."

Or. en
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Tarkistus 224

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 e kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 e) Korvataan 40 artiklan 3 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"[...] toimenpiteet vahvistetaan 41, 41a ja 
41 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 225

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 f kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f) Lisätään 40 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan valvontaviranomaiset laativat 
delegoituja säädöksiä koskevat ehdotukset 
yksityiskohtaisesti Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
puitteissa."

Or. en

Tarkistus 226

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 g kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2 g) Korvataan 40 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"Siinä tapauksessa, että komissio toteaa, 
että kolmas maa ei täytä 11 artiklan 1 tai 
2 kohdassa, 28 artiklan 3, 4 tai 5 
kohdassa taikka 40 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan tai 16 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan nojalla annetuissa 
säännöksissä vahvistettuja edellytyksiä 
tai että kyseisen kolmannen maan 
lainsäädännössä ei sallita 31 artiklan 1 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
edellytettyjen toimenpiteiden 
toteuttamista, se tekee tämän toteamista 
koskevan päätöksen 41, 41a ja 41 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 227

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 h kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
40 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 h) Lisätään 40 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan valvontaviranomaiset laativat 
delegoituja säädöksiä koskevat ehdotukset 
yksityiskohtaisesti Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomitean 
puitteissa."

Or. en
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Tarkistus 228

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 i kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 artikla – 2 a kohta

Komission teksti Tarkistus

2 i) Korvataan 41 artiklan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 40 
artiklassa tarkoitettuja säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä määräämättömän aja."

Or. en

Tarkistus 229

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 j kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 artikla – 2 b–2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 j) Lisätään 41 artiklaan 2 b ja 2 c kohta 
seuraavasti:
"2 b. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2 c. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 41a ja 
41 b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Or. en
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Tarkistus 230

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 k kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 k) Poistetaan 41 artiklan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 231

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 l kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 l) Lisätään artikla seuraavasti:
"41 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 40 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."



PR\806661FI.doc 143/229 PE439.086v03-00

FI

Or. en

Tarkistus 232

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 m kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
41 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 m) Lisätään artikla seuraavasti:
"41 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 40 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en

Tarkistus 233

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

-1) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
luottolaitokset hankkivat toimiluvan 
ennen toimintansa aloittamista. Niiden 
on säädettävä toimiluvan edellytyksistä, 
ja ilmoitettava ne Euroopan 
pankkiviranomaiselle, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 7–12 artiklan 
soveltamista."

Or. en

Tarkistus 234

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvosto asetuksella …/… 
perustettu Euroopan pankkiviranomainen
voi laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan 7, 8, 
10, 11 ja 12 artiklassa, lukuun ottamatta 
kuitenkaan 11 artiklan 1 kohdan toisessa 
virkkeessä vahvistettuja edellytyksiä.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvosto asetuksella …/… 
perustettu Euroopan pankkiviranomainen
laatii teknisten standardien luonnoksia 
niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan 7, 8, 
10, 11 ja 12 artiklassa, lukuun ottamatta 
kuitenkaan 11 artiklan 1 kohdan toisessa 
virkkeessä vahvistettuja edellytyksiä.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Or. en
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Tarkistus 235

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
14 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin toimiluvan saaneen luottolaitoksen 
toiminimi merkitään luetteloon. Euroopan 
pankkiviranomainen julkistaa luettelon ja 
pitää sen ajan tasalla.".

Kunkin toimiluvan saaneen luottolaitoksen 
toiminimi merkitään luetteloon. Euroopan 
pankkiviranomainen julkistaa luettelon
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan 
tasalla.".

Or. en

Tarkistus 236

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
17 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 17 artiklaan e a kohta 
seuraavasti:
"e a) rikkoo vakavalla ja 
järjestelmällisellä tavalla unionin tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettuja velvoitteita Euroopan 
pankkiviranomaista ja toimivaltaisia 
viranomaisia kohtaan."

Or. en

Tarkistus 237

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 17 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Toimiluvan peruuttaminen on 
perusteltava ja siitä on ilmoitettava 
asianosaisille. Peruuttaminen on 
annettava tiedoksi Euroopan 
pankkiviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 238

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
19 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, jotka koskevat 
1 kohdassa tarkoitettua luetteloa tiedoista, 
jotka tarvitaan arvion tekemiseen 
omistusosuuden hankinnasta, sekä 19 b 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten välistä kuulemismenettelyä.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, jotka koskevat 
1 kohdassa tarkoitettua luetteloa tiedoista, 
jotka tarvitaan arvion tekemiseen 
omistusosuuden hankinnasta, sekä 19 b 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten välistä kuulemismenettelyä.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 239

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
26 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa 25 artiklan ja 
tämän artiklan yhdenmukainen 
soveltaminen ja luoda yhdenmukainen 
sähköinen ilmoitusmenettely, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa 
määritellään 25 artiklassa ja tässä 
artiklassa tarkoitettujen tietojen 
käyttöedellytykset sekä menettely, joilla 
kyseiset tiedot toimitetaan.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"5. Jotta voidaan varmistaa 25 artiklan ja 
tämän artiklan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luodaan 
yhdenmukainen ilmoitusmenettely ja 
määritetään 25 artiklan ja tämän artiklan 
mukaisesti ilmoitettavat tiedot sekä 
menettely, jolla kyseisten tietojen 
sähköinen toimittaminen tapahtuu.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 240

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen ja luoda 
yhdenmukainen sähköinen 
ilmoitusmenettely, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa
määritellään tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen käyttöedellytykset
sekä menettely, joilla kyseiset tiedot 
toimitetaan. Pankkiviranomainen toimittaa 

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa luodaan 
sovellettava yhdenmukainen 
ilmoitusmenettely ja määritetään tämän 
artiklan mukaisesti ilmoitettavat tiedot
sekä menettely, jolla kyseisten tietojen 
turvallinen sähköinen toimittaminen 
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kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

tapahtuu. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 241

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 36 artikla seuraavasti:
"36 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle, kuinka monissa ja 
minkälaisissa tapauksissa on tapahtunut 
25 artiklan ja 26 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan mukainen kieltäytyminen ja ne 
tapaukset, joissa on toteutettu 30 
artiklan 3 kohdan mukaiset 
toimenpiteet."

Or. en

Tarkistus 242

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 b) Korvataan 38 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava tiedoksi komissiolle, Euroopan 
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pankkiviranomaiselle ja Euroopan 
pankkikomitealle kaikki sellaisille 
luottolaitoksille myönnetyt 
sivukonttoritoimiluvat, joiden 
pääkonttori on yhteisön ulkopuolella."

Or. en

Tarkistus 243

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 6 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
39 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c) Lisätään 39 artiklan 2 kohtaan b a 
alakohta seuraavasti:
"b a) Euroopan pankkiviranomaiselle 
saada kolmansien maiden kansallisilta 
viranomaisilta saman verran tietoja kuin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta ja tehdä niiden kanssa 
samantasoista yhteistyötä kuin 
jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa."

Or. en

Tarkistus 244

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 6 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 d) Korvataan 39 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 
artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamista 
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komissio ja Euroopan 
pankkiviranomainen tarkastelevat 
Euroopan pankkikomitean avustuksella 
1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen 
tulosta ja siitä johtuvaa tilannetta."

Or. en

Tarkistus 245

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
42 artikla – 1 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa määritellään 
menettelyt, menetelmät ja
soveltamisedellytykset sellaisia tietoja 
koskevia tiedonantovelvollisuuksia varten, 
jotka ovat omiaan helpottamaan 
luottolaitosten valvontaa.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa määritellään 
menettelyt, menetelmät ja mallit sellaisia 
tiedonantovelvollisuuksia varten, jotka 
ovat omiaan helpottamaan luottolaitosten 
valvontaa, sekä täsmennetään tiedot, joita 
nämä velvollisuudet koskevat.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 246

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
42 a artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos toimivaltainen viranomainen on 
kahden kuukauden määräajan kuluessa 

"Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on alkuperäisen kahden 
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saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kahden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.".

kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 11 
artiklan mukaisesti, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti
asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei korvaa 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tekemää päätöstä vakavaraisuudesta.
Kahden kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun alkuperäinen kahden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös.".

Or. en

Tarkistus 247

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei 
kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta 
tietoja toisilleen tai toimittamasta niitä 
Euroopan pankkiviranomaiselle tämän tai 
muiden luottolaitoksia koskevien 
direktiivien mukaisesti. Sellaisia tietoja 
koskee 1 kohdan mukainen 
salassapitovelvollisuus.".

"2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei 
kuitenkaan estä eri jäsenvaltioiden 
toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta 
tietoja toisilleen tai toimittamasta niitä 
Euroopan pankkiviranomaiselle tämän tai 
muiden luottolaitoksia koskevien 
direktiivien sekä asetuksen …/… [EPV]
mukaisesti. Sellaisia tietoja koskee 1 
kohdan mukainen salassapitovelvollisuus.".
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Or. en

Tarkistus 248

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot ja Euroopan 
pankkiviranomainen voivat tehdä 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä näiden maiden 47 
artiklassa ja 48 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja elinten 
kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä 
yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen 
tietojen salassapito taataan vähintään 
44 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla.".

"Jäsenvaltiot ja Euroopan 
pankkiviranomainen voivat tehdä
asetuksen ... 18 artiklan mukaisesti
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten sekä näiden maiden 47 
artiklassa ja 48 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja elinten 
kanssa tietojen vaihtoa edellyttäviä 
yhteistyösopimuksia vain, jos luovutettujen 
tietojen salassapito taataan vähintään 
44 artiklan 1 kohdassa esitetyllä tavalla.

Ensimmäisen kohdan mukaisesti 
vaihdettuja tietoja luovutetaan ainoastaan 
tiedot antaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten nimenomaisella 
suostumuksella ja tarvittaessa ainoastaan 
niihin tarkoituksiin, joita varten 
viranomaiset ovat antaneet 
suostumuksensa."

Or. en

Tarkistus 249

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 12 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
49 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan toinen alakohta 
seuraavasti:
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"Tässä jaksossa ei estetä näitä 
viranomaisia tai elimiä toimittamasta 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
Euroopan pankkiviranomaiselle tietoja, 
joita ne saattavat tarvita 45 artiklassa 
mainittuihin tarkoituksiin."

Or. en

Tarkistus 250

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 12 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
49 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäljempänä 130 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kriisitilanteessa 
jäsenvaltioiden on sallittava se, että 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
tietoja Euroopan 
keskuspankkijärjestelmään kuuluville 
keskuspankeille, kun nämä tiedot ovat 
merkityksellisiä niille kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, 
mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja 
siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, 
maksujärjestelmien ja arvopapereiden 
selvitysjärjestelmien valvonta ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaaminen, sekä Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle, kun nämä tiedot 
ovat merkityksellisiä sille kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.".

"Jäsenvaltioiden on sallittava se, että 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
tietoja Euroopan 
keskuspankkijärjestelmään kuuluville 
keskuspankeille, kun nämä tiedot ovat 
merkityksellisiä niille kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa, 
mukaan lukien rahapolitiikan hoitaminen ja 
siihen liittyvä likviditeetin tarjoaminen, 
maksujärjestelmien ja arvopapereiden 
selvitysjärjestelmien valvonta ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden 
turvaaminen, sekä Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen .../... 
[EJRK] mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
merkityksellisiä sille kuuluvien 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa.
Jäsenvaltioiden on valtuutettava 
toimivaltaiset viranomaiset antamaan 
jäljempänä 130 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kriisitilanteessa 
tämäntyyppisiä tietoja automaattisesti."

Or. en
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Tarkistus 251

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
63a artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan yhdenmukainen soveltaminen ja 
valvontakäytäntöjen lähentäminen, 
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
instrumentteja. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
1 kohdan johdonmukainen harmonisointi 
ja yhdenmukainen soveltaminen ja 
valvontakäytäntöjen lähentäminen, 
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 
säännösten määrittelemiseksi, jotka 
koskevat tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja instrumentteja.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 252

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
74 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Toimivaltaisten viranomaisten on 
kyseisten luottolaitosten laskelmien 
toimittamisessa sovellettava 31 päivästä 
joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin 
yhtenäistä muotoa, jaksoja, kieltä ja 
määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa 
tämän direktiivin yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, kielten ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 

"Toimivaltaisten viranomaisten on 
kyseisten luottolaitosten laskelmien 
toimittamisessa sovellettava 31 päivästä 
joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin 
yhtenäistä muotoa, jaksoja, atk-kieltä ja 
määräpäiviä. Jotta voidaan varmistaa 
tämän direktiivin johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, atk-kielten
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yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

ja määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 253

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
81 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuulleen
teknisten standardien luonnokset, joissa
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen
teknisten standardien luonnokset, joissa
määritetään luokituksiin liittyvä 
luokitteluprosessi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 254

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
84 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen voi laatia teknisten 
standardien luonnoksia, joissa määritellään 
niiden edellytysten soveltaminen 
käytäntöön ja menettelyihin, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
luottolaitosten käyttää luottoluokitusten 
menetelmää (IRB, IRBA).

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnoksia, joissa määritellään 
niiden edellytysten soveltaminen 
käytäntöön, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset sallivat luottolaitosten käyttää 
luottoluokitusten menetelmää (IRB, 
IRBA).

Or. en

Tarkistus 255

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
97 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuulleen
teknisten standardien luonnokset, joissa
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuullen
teknisten standardien luonnokset, joissa
määritetään luokituksiin liittyvä 
luokitteluprosessi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

Or. en
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Tarkistus 256

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
105 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen voi laatia teknisten 
standardien luonnoksia, joissa määritellään 
niiden edellytysten soveltaminen 
käytäntöön ja menettelyihin, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
luottolaitosten käyttää kehittyneitä 
menetelmiä.

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnoksia, joissa määritellään 
niiden edellytysten soveltaminen 
käytäntöön ja menettelyihin, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
luottolaitosten käyttää kehittyneitä 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 257

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
106 artikla – 2 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa
määritellään c ja d alakohdan mukaisten 
poikkeusten soveltamisedellytykset.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa määritetään
c ja d alakohdan mukaiset poikkeukset.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Komissio voi hyväksyä kyseiset teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä kyseiset teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".
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Or. en

Tarkistus 258

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
110 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, kieltä ja määräpäiviä. Jotta 
voidaan varmistaa tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, kielen ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, atk-kieltä ja määräpäiviä. Jotta 
voidaan varmistaa tämän direktiivin
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, atk-kielen ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 
yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 259

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 20 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
111 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a) Lisätään 111 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltiot voivat asettaa rajan, joka 
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on alle 150 miljoonaa euroa, ja niiden on 
ilmoitettava siitä Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja komissiolle."

Or. en

Tarkistus 260

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 20 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
113 artikla – 3 kohta – viimeinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

20 a) Korvataan 113 artiklan 3 kohdan 
viimeinen alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan pankkiviranomaiselle ja
komissiolle, jos ne käyttävät s 
alakohdassa tarkoitettua poikkeusta 
varmistaakseen, että tämä ei aiheuta 
kilpailun vääristymistä."

Or. en

Tarkistus 261

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
122 a artikla – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
mukaan luettuina toimenpiteet 
asianmukaista huolellisuutta ja 
riskinhallintaa koskevien velvoitteiden 
noudattamatta jättämistä koskevissa 

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset
valvontakäytäntöjen lähentämiseksi tämän 
artiklan osalta, mukaan luettuina 
toimenpiteet asianmukaista huolellisuutta 
ja riskinhallintaa koskevien velvoitteiden 
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tapauksissa. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

noudattamatta jättämistä koskevissa 
tapauksissa. Pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 262

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
124 artikla – 5 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn 
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 1 
päivänä tammikuuta 2014.

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten ja yhteisen 
riskinarviointimenettelyn ja -menetelmien
määrittelemiseksi. Näiden standardien on 
vaihdeltava riskin mukaisesti, eivätkä ne 
saa estää toimivaltaisia viranomaisia 
soveltamasta vakavaraisuutta koskevia 
standardeja, kun tämä on asianmukaista, 
oikeasuhteista ja sopusoinnussa 
sisämarkkinoita koskevien periaatteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 263

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
126 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

22 a) Korvataan 126 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja komissiolle 
kaikista 3 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvista sopimuksista."

Or. en

Tarkistus 264

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 b) Lisätään 129 artiklan 1 kohtaan 
uusi alakohta seuraavasti:
"b a) valvontatoiminnan suunnittelu ja 
yhteensovittaminen yhteistyössä
valvontaan osallistuvien toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan 
pankkiviranomaisen sekä tarpeen 
mukaan keskuspankkien ja EJRK:n
kanssa kriisitilanteisiin 
valmistautumisessa ja kriisitilanteissa, 
mukaan lukien kielteiset muutokset 
luottolaitoksissa tai 
rahoitusmarkkinoilla, käyttäen 
mahdollisuuksien mukaan olemassa 
olevia määriteltyjä kriisinhallintaa 
helpottavia viestintäkanavia."

Or. en
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Tarkistus 265

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 23 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 2 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.".

Jos joku asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on kuuden kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 11 
artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän 
valvojan on odotettava päätöstä, jonka 
Euroopan pankkiviranomainen voi tehdä 
mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ehdotetusta päätöksestä asian 
ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi,
että noudatetaan EU:n lainsäädäntöä, ja
tehtävä lopullinen päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen 
mukaisesti. Pankkiviranomaisen päätös ei 
ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti korvaa konsolidointiryhmän 
valvojan tekemää lisäpäätöstä 
vakavaraisuudesta, ja sen on toimittava 
kyseisen päätöksen mukaisesti. Kuuden 
kuukauden määräaikaa pidetään mainitussa 
asetuksessa tarkoitettuna sovitteluaikana.
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.
Asiaa ei saa saattaa pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi sen jälkeen, kun kuuden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös.".

Or. en

Tarkistus 266

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos 
toimivaltainen viranomainen on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on 
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.".

"Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 
tytäryritysten riskinarviointia. Jos joku 
asianomaisista toimivaltaisista 
viranomaisista on neljän kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 11 
artiklan mukaisesti, konsolidointiryhmän 
valvojan on lykättävä päätöksensä 
tekemistä ja odotettava päätöstä, jonka 
Euroopan pankkiviranomainen voi tehdä 
mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
tekemää lisäpäätöstä vakavaraisuudesta.
Neljän kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.".

Or. en
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Tarkistus 267

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos konsolidointiryhmän 
valvoja on neljän kuukauden määräajan 
kuluessa saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan
mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen tekee mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja toimittava kyseisen päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös.".

"Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan luottolaitoksen tytäryritysten tai 
Euroopan unionissa emoyrityksenä 
toimivan rahoitusalan holdingyhtiön 
tytäryritysten valvonnasta vastaavat 
asiaankuuluvat toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät päätöksen 123 ja 124 artiklan sekä 
136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
erillisen yrityksen tai 
alakonsolidointiryhmän tasolla harkittuaan 
ensin perusteellisesti konsolidointiryhmän 
valvojan esittämiä näkökantoja ja 
varaumia. Jos joku asianomaisista 
toimivaltaisista viranomaisista on neljän 
kuukauden määräajan kuluessa saattanut 
asian Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPA] 11 
artiklan mukaisesti, toimivaltaisten 
viranomaisten on lykättävä päätöksensä 
tekemistä ja odotettava päätöstä, jonka 
Euroopan pankkiviranomainen tekee 
mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti asian ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että noudatetaan EU:n 
lainsäädäntöä, ja tehtävä lopullinen 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen päätöksen mukaisesti.
Pankkiviranomaisen päätös ei ennalta 
varautumisen periaatteen mukaisesti 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
tekemää lisäpäätöstä vakavaraisuudesta.
Neljän kuukauden määräaikaa pidetään 
mainitussa asetuksessa tarkoitettuna 
sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
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yhteinen päätös.".

Or. en

Tarkistus 268

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – d alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jos Euroopan pankkiviranomaista on 
kuultu, kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava tällainen 
lausunto huomioon ja selitettävä, jos siitä 
on poikettu huomattavasti.".

"Jos Euroopan pankkiviranomaista on 
kuultu, kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava tällainen 
lausunto huomioon ja selitettävä, jos siitä 
on tehty huomattavia vakavaraisuutta 
koskevia lisäpoikkeamia."

Or. en

Tarkistus 269

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – e alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa määritellään 
tässä kohdassa tarkoitetun, 123 ja 124 
artiklan sekä 132 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen liittyvää yhteistä päätöstä 
koskevan prosessin soveltamisedellytykset 
yhteisten päätösten helpottamiseksi.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset, joissa määritellään 
tässä kohdassa tarkoitetun, 123 ja 124 
artiklan sekä 132 artiklan 2 kohdan 
soveltamiseen liittyvää yhteistä päätöstä 
koskevan prosessin soveltamisedellytykset 
yhteisten päätösten helpottamiseksi.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
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tammikuuta 2014.
Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 270

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
130 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien 
kielteiset muutokset rahoitusmarkkinoilla, 
joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden 
likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän 
vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, 
joissa ryhmittymään kuuluville yrityksille 
on myönnetty toimilupa tai johon 42 a 
artiklassa tarkoitettuja merkittäviä 
sivukonttoreita on sijoittautuneena, 
konsolidointiryhmän valvojan, jollei 1 
luvun 2 jaksosta muuta johdu, on 
varoitettava asiasta mahdollisimman pian 
Euroopan pankkiviranomaista ja 49 
artiklan neljännessä alakohdassa ja 50 
artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja 
ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien 
suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä 
velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 
artiklan nojalla nimettyjä toimivaltaisia 
viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan 
nojalla nimettyä toimivaltaista 
viranomaista.

"Kun ilmenee mahdollinen tai todellinen
kriisitilanne, mukaan lukien mahdolliset
kielteiset muutokset rahoitusmarkkinoilla
tai reaalitaloudessa, joka mahdollisesti 
vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin 
niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään 
kuuluville yrityksille on myönnetty 
toimilupa tai johon 42 a artiklassa 
tarkoitettuja merkittäviä sivukonttoreita on 
sijoittautuneena, konsolidointiryhmän 
valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta muuta 
johdu, on varoitettava asiasta 
mahdollisimman pian Euroopan 
pankkiviranomaista ja 49 artiklan 
neljännessä alakohdassa ja 50 artiklassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja ilmoitettava 
niille kaikki niiden tehtävien 
suorittamiseksi olennaiset tiedot. Nämä 
velvoitteet koskevat kaikkia 125 ja 126 
artiklan nojalla nimettyjä toimivaltaisia 
viranomaisia ja 129 artiklan 1 kohdan 
nojalla nimettyä toimivaltaista 
viranomaista.

Or. en
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Tarkistus 271

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 27 kohta – a alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
131 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan ja 
42 a artiklan 3 kohdan yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset kollegioiden 
operatiivista toimintaa varten myös 42 a 
artiklan 3 kohdan osalta.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan ja 
42 a artiklan 3 kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset kollegioiden 
operatiivista toimintaa varten myös 42 a 
artiklan 3 kohdan osalta.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 272

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 27 kohta – b alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2006/48/EY
131 a artikla – 2 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan seitsemäs alakohta 
seuraavasti:

b) Korvataan kuudes alakohta seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 273

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 27 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
132 artikla – 1 kohta – 1 a–1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a) Lisätään 132 artiklan 1 kohtaan 
seuraavat kaksi alakohtaa:
"Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimittava yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa, kun se on 
tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille viipymättä 
kaikki tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien täyttämisen kannalta 
merkitykselliset ja tarpeelliset tiedot."

Or. en

Tarkistus 274

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 27 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
140 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

27 b) Korvataan 140 artiklan kolmas 
kohta seuraavasti:
"3. Konsolidoidusta valvonnasta 
vastuussa olevien toimivaltaisten 
viranomaisten on laadittava 71 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusalan 
holdingyhtiöistä luettelo. Tämä luettelo 
on toimitettava muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja komissiolle."

Or. en
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Tarkistus 275

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 28 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
143 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyn tarkastuksen 
suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on 
otettava tällaiset ohjeet huomioon. Tätä 
varten toimivaltaisen viranomaisen on 
kuultava Euroopan pankkiviranomaista 
ennen kyseisen päätöksen tekemistä.".

"Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa säädetyn tarkastuksen 
suorittavan toimivaltaisen viranomaisen on 
otettava tällaiset ohjeet huomioon. Tätä 
varten toimivaltaisen viranomaisen on 
kuultava Euroopan pankkiviranomaista 
ennen kyseisen päätöksen tekemistä ja 
tehtävä päätöksensä tämän mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 276

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 28 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
143 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

28 a) Korvataan 143 artiklan 3 kohdan 
neljäs alakohta seuraavasti:
"Valvontatekniikat on suunniteltava 
siten, että niillä saavutetaan tässä 
luvussa määritellyt konsolidoidun 
valvonnan tavoitteet, ja niistä on 
ilmoitettava muille asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille, Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja komissiolle."

Or. en
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Tarkistus 277

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
144 artikla – 1 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset niiden tärkeimpien 
osien määrittämiseksi, joista koostetut 
tilastotiedot on julkistettava, sekä tässä 
artiklassa tarkoitettujen tietojen muodon, 
rakenteen, sisällön ja vuotuisen 
julkistamispäivämäärän määrittämiseksi.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset niiden tärkeimpien 
osien määrittämiseksi, joista koostetut 
tilastotiedot on julkistettava, sekä tässä 
artiklassa tarkoitettujen tietojen muodon, 
rakenteen, sisällön ja vuotuisen 
julkistamispäivämäärän määrittämiseksi.
Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 278

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 29 a kohta (uusi)
Direktiivi 2005/60/EY
Otsikko VI (ennen 150 artiklaa)

Komission teksti Tarkistus

29 a) Korvataan VI osaston otsikko ennen 
150 artiklaa seuraavasti:
"DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA
TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA"

Or. en
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Tarkistus 279

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 29 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

29 b) Korvataan 150 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Rajoittamatta ehdotusta, joka 
komission on esitettävä 62 artiklan 
nojalla, omien varojen osalta tehdään 
delegoiduilla säädöksillä 151, 151a ja 
151b artiklassa tarkoitettua [...] 
noudattaen tekniset mukautukset [...]:"

Or. en

Tarkistus 280

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30 a) Korvataan 150 artiklan 1 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Euroopan pankkiviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 281

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

30 b) Korvataan 150 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"Komissio voi toteuttaa seuraavat [...] 
toimet:"

Or. en

Tarkistus 282

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

30 c) Korvataan 150 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Nämä toimenpiteet vahvistetaan 151, 
151a ja 151b artiklassa [...] mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä."

Or. en

Tarkistus 283

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 d) Lisätään 150 artiklan 2 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan pankkiviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 284

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 e kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

30 e) Korvataan 151 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Siirretään komissiolle valta antaa 150 
artiklassa tarkoitettuja säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi."

Or. en

Tarkistus 285

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 f kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 f) Lisätään 151 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Tarkistus 286

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 g kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

30 g) Lisätään 151 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 151a ja 
151b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Or. en

Tarkistus 287

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 h kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

30 h) Poistetaan 151 artiklan 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 288

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 i kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 i) Lisätään 151 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"151 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 150 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
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asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 289

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 j kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 j) Lisätään 151a artiklan jälkeen uusi 
artikla seuraavasti:

"151 b artikla
Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en
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Tarkistus 290

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 31 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
156 artikla

Komission teksti Tarkistus

31) Korvataan 156 artiklassa ilmaisu 
"Euroopan pankkivalvontaviranomaisten
komiteaa" ilmaisulla "Euroopan 
pankkiviranomaista".

31) Muutetaan 156 artikla seuraavasti:

a) Korvataan ilmaisu "Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komiteaa"
ilmaisulla "Euroopan pankkiviranomaista".

b) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"Komissio seuraa säännöllisesti 
yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen ja jäsenvaltioiden 
kanssa ja Euroopan keskuspankkia 
kuullen, onko tällä direktiivillä ja 
direktiivillä 2006/49/EY tuntuvia 
vaikutuksia suhdannekiertoon, ja tämän 
tarkastelun perusteella se pohtii, 
tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä."

Or. en

Tarkistus 291

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
7 artikla – viimeinen kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Korvataan 7 artiklan viimeinen 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan pankkiviranomainen
tarkistaa Eurostatin julkaisemassa 
Euroopan kuluttajahintaindeksissä 
tapahtuneiden muutosten huomioon 
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ottamiseksi ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitetut määrät säännöllisesti siten, 
että tarkistukset tehdään 
yhdenmukaisesti ja samanaikaisesti 
vakuutusedustuksesta 9 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/92/EY [1] 4 artiklan 7 kohdan 
nojalla tehtävien mukautusten kanssa."

Or. en

Tarkistus 292

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
18 artikla – 4 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiivin 2006/49/EY 18 
artiklaan kohta seuraavasti:

1 a) Lisätään direktiivin 2006/49/EY 18 
artiklaan kohta seuraavasti:

"5. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan pankkiviranomainen
voi laatia komission hyväksyttäväksi 
teknisten standardien luonnoksia, joissa 
määritellään niiden edellytysten 
soveltaminen käytäntöön ja menettelyihin, 
joilla toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
luottolaitosten käyttää sisäisiä malleja 
tämän direktiivin mukaisessa 
pääomavaatimusten laskennassa.

"5. Jotta voidaan varmistaa 1 kohdan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan pankkiviranomainen
laatii komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia, joissa määritellään 
niiden edellytysten soveltaminen 
käytäntöön ja menettelyihin, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset sallivat 
luottolaitosten käyttää sisäisiä malleja 
tämän direktiivin mukaisessa 
pääomavaatimusten laskennassa.

Or. en
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Tarkistus 293

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
22 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään 22 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
sovella konsolidoituja 
pääomavaatimuksia tämän artiklan 
mukaisesti, niiden on ilmoitettava tästä 
Euroopan pankkiviranomaiselle."

Or. en

Tarkistus 294

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 c) Korvataan 32 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
Euroopan pankkiviranomaisen laatimia 
standardeja noudattaen vahvistettava 
menetelmät sen estämiseksi, että 
laitokset pyrkisivät tietoisesti 
kiertämään omia varoja koskevia 
lisävaatimuksia, joita niiden on 
noudatettava direktiivin 2006/48/EY 111 
artiklan 1 kohdassa säädetyn rajan 
ylittävien riskien osalta, kun nämä riskit 
jatkuvat pidempään kuin 10 päivää, 
siirtämällä kyseiset riskit väliaikaisesti 
toiseen yritykseen, joka on tai ei ole 
samassa ryhmässä, ja/tai suorittamalla 
keinotekoisia tapahtumia, joiden 
tarkoituksena on poistaa riski 10 päivän 
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kuluessa ja luoda uusi riski.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava kyseiset menettelyt tiedoksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle, 
neuvostolle ja komissiolle.
Laitosten on ylläpidettävä järjestelmiä, 
joilla varmistetaan, että kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
vaikutuksen aikaansaavista siirroista 
ilmoitetaan viranomaisille viipymättä."

Or. en

Tarkistus 295

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 d) Korvataan 36 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
viranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia 
huolehtimaan tässä direktiivissä 
säädetyistä tehtävistä. Niiden on 
ilmoitettava tästä Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja komissiolle 
ilmoittaen näiden tehtävien mahdollinen 
jakautuminen."

Or. en

Tarkistus 296

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 e kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
38 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1 e) Korvataan 38 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Hoitaessaan tässä direktiivissä 
säädettyjä tehtäviään jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
Euroopan pankkiviranomaisen on oltava 
kiinteässä yhteistyössä keskenään 
erityisesti silloin kun sijoituspalveluja 
tarjotaan palvelujen tarjoamisen 
vapauden perusteella tai perustamalla 
sivuliikkeitä.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
luovutettava toisilleen ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle pyynnöstä kaikki 
sellaiset tiedot, jotka ovat omiaan 
helpottamaan laitosten pääoman 
riittävyyden valvontaa ja erityisesti sen 
todentamista, että laitokset noudattavat 
tässä direktiivissä annettuja sääntöjä."

Or. en

Tarkistus 297

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 f kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 f) Korvataan 38 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Tässä direktiivissä säädettyä 
toimivaltaisten viranomaisten 
keskinäistä sekä toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan 
pankkiviranomaisen välistä tietojen 
vaihtoa koskevat sijoituspalveluyritysten 
osalta seuraavat 
salassapitovelvollisuudet:
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a) kun kyse on sijoituspalveluyrityksistä, 
direktiivin 2004/39/EY 54 ja 58 
artiklassa säädetyt velvollisuudet; sekä
b) kun kyse on luottolaitoksista, 
direktiivin 2006/48/EY 44–52 artiklassa 
säädetyt velvollisuudet."

Or. en

Tarkistus 298

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 g kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1 g) Korvataan 2 jakson otsikko 
seuraavasti:
"Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanovalta"

Or. en

Tarkistus 299

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 h kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 h) Korvataan 41 artiklan a alakohta 
seuraavasti:
"a) edellä 3 artiklan määritelmien 
selventäminen tämän direktiivin 
johdonmukaisen harmonisoinnin ja
yhdenmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi;"

Or. en
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Tarkistus 300

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 i kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
41 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

1 i) Korvataan 41 artiklan e alakohta 
seuraavasti:
"e) edellä 21 artiklassa säädetyn 
vaatimuksen selventäminen tämän 
direktiivin johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi;"

Or. en

Tarkistus 301

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 j kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 j) Korvataan 41 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"2. Nämä 1 kohdassa [...] tarkoitetut 
toimenpiteet vahvistetaan 42, 42a ja 41b 
artiklassa [...] mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 302

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 k kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 k) Korvataan 42 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Siirretään komissiolle valta antaa 41 
artiklassa tarkoitettuja säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi."

Or. en

Tarkistus 303

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 l kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 artikla – 2 a–2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 42 artiklaan kaksi kohtaa 
seuraavasti:
"2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 42a ja 
42b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Or. en
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Tarkistus 304

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 m kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 m) Lisätään 42 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"42 artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 41 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 305

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 1 n kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 n) Lisätään 42 a artiklan jälkeen artikla 
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seuraavasti:
"42 b artikla

Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en

Tarkistus 306

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
5 artikla – 7 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niihin tietoihin liittyvien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka on annettava toimivaltaisille 
viranomaisille yhteissijoitusyritystä 
koskevassa lupahakemuksessa.

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella …/… 
perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niihin 
tietoihin liittyvien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka on annettava 
toimivaltaisille viranomaisille 
yhteissijoitusyritystä koskevassa 
lupahakemuksessa.

Or. en
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Tarkistus 307

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle on 
ilmoitettava kaikki myönnetyt toimiluvat, 
ja se ylläpitää toimiluvan saaneista 
rahastoyhtiöistä laadittua ajan tasalla 
olevaa luetteloa verkkosivustollaan."

Or. en

Tarkistus 308

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
7 artikla – 5 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
rahastoyhtiötä koskeviin 
lupavaatimuksiin liittyvien 
soveltamisedellytysten täsmentämiseksi, 
lukuun ottamatta tämän artiklan 1 
kohdan b alakohdassa asetettuja 
edellytyksiä.

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia seuraavia 
tarkoituksia varten:

a) niiden tietojen määrittelemiseksi, jotka 
on annettava toimivaltaisille 
viranomaisille rahoitusyhtiön toimilupaa 
koskevassa hakemuksessa; 
b) tässä artiklassa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman ilmoittamisen 
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yhteydessä toimitettavien tietojen 
määrittämiseksi sekä siihen liittyvien 
vakiolomakkeiden, mallien ja 
menettelyjen kehittämiseksi; 
c) rahastoyhtiön liiketoimintaa johtavien 
henkilöiden maineen ja kokemuksen 
arvioimiseksi; 

Or. en

Tarkistus 309

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
7 artikla – 5 a–5 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 7 artiklaan kaksi kohtaa 
seuraavasti:
"5 a. Jotta voidaan varmistaa edellä 
olevan kohdan johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia 
rahastoyhtiön osakkeenomistajien tai 
jäsenten sopivuuden arvioimiseksi.
5 b. Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 310

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 9 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
komissiolle niistä yleisistä vaikeuksista, 
joita yhteissijoitusyrityksillä on 
osuuksiensa markkinoinnissa 
kolmannessa maassa.
Komission, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on tutkittava nämä 
vaikeudet mahdollisimman nopeasti 
sopivan ratkaisun löytämiseksi."

Or. en

Tarkistus 311

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 c kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 c) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:
a) Korvataan kolmas kappale seuraavasti:
"3. Komissio toteuttaa 1 päivään
heinäkuuta 2010 mennessä 112, 112 a ja 
112 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään 1 kohdan toisen 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja 
käytäntöjä ja järjestelyjä sekä 1 kohdan 
toisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja eturistiriitojen 
rajoittamiseen liittyviä rakenteita ja 
organisaatiovaatimuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 116 artiklan 
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soveltamista."

Or. en

Tarkistus 312

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 c kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 12 artiklan 3 kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Tarkistus 313

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 c kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 314

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin käytäntöihin, järjestelyihin, 
rakenteisiin ja organisaatiovaatimuksiin.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuihin käytäntöihin, järjestelyihin, 
rakenteisiin ja organisaatiovaatimuksiin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 315

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 a kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3 a) Muutetaan 14 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"2. Rajoittamatta 116 artiklan 
soveltamista komissio toteuttaa 1 
päivään heinäkuuta 2010 mennessä 112, 
112 a ja 112 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että rahastoyhtiö 
täyttää 1 kohdassa tarkoitetut 
velvollisuudet, ja joilla erityisesti:"
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Or. en

Tarkistus 316

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 a kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan toinen alakohta.

Or. en

Tarkistus 317

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 a kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 318

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 

"3. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
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arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan ensimmäisen 
alakohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin perusteisiin, periaatteisiin ja 
toimenpiteisiin.

arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät tämän artiklan 2 kohdan a, b 
ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteisiin, periaatteisiin ja 
toimenpiteisiin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 319

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
17 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 17 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
…/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
tietojen määrittelemiseksi, jotka on 
annettava toimivaltaisille viranomaisille 
sivuliikkeen perustamista koskevassa 
ilmoituksessa.
Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
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menettelyn mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 320

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 18 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
…/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
tietojen määrittelemiseksi, jotka on 
toimitettava toimivaltaisille viranomaisille 
toiminnan harjoittamiseksi palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.
Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 321

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 c kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) Lisätään 20 artiklaan kohta 
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seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
johdonmukainen harmonisointi ja 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
…/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia niiden 
asiakirjojen määrittelemiseksi, jotka on 
annettava toimivaltaisille viranomaisille 
toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen 
yhteissijoitusyrityksen hoitamista 
koskevassa hakemuksessa.
Komissio hyväksyy ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 322

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
21 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 21 artiklan 7 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"Kuultuaan asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
päättää, että kyseisen jäsenvaltion on 
muutettava toimenpiteitä tai kumottava 
ne."

Or. en
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Tarkistus 323

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
21 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 b) Korvataan 21 artiklan 9 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"9. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
komissiolle niiden tapausten määrä ja 
laji, joissa ne epäävät toimiluvan 17 
artiklan nojalla tai hylkäävät 
hakemuksen 20 artiklan nojalla, sekä 
tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti 
toteutetut toimenpiteet."

Or. en

Tarkistus 324

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 c kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
23 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 c) Muutetaan 23 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"6. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on 
toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, 
joita sillä on sellaisen 
yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota 
hoitaa toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan 
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lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja 
rahastoyhtiön käyttämän 
vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla 
sisällettävä."

Or. en

Tarkistus 325

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 c kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
23 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 23 artiklan 6 kohdan toinen 
alakohta.

Or. en

Tarkistus 326

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 c kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
23 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään 23 artiklan 6 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 327

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
29 artikla – 4 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
itsehallinnoivaa sijoitusyhtiötä koskeviin 
toimilupavaatimuksiin liittyvien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa asetettuja edellytyksiä.

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia 
itsehallinnoivaa sijoitusyhtiötä koskeviin 
toimilupavaatimuksiin liittyvien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa asetettuja edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 328

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6 a) Korvataan 32 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
komissiolle sijoitusyhtiöt, joihin 
sovelletaan 4 ja 5 kohdassa säädettyjä 
poikkeuksia."

Or. en
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Tarkistus 329

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 b kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 b) Muutetaan 33 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"6. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, jotka liittyvät 
toimenpiteisiin, joita säilytysyhteisön on 
toteutettava täyttääkseen velvollisuudet, 
joita sillä on sellaisen 
yhteissijoitusyrityksen suhteen, jota 
hoitaa toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautunut rahastoyhtiö, mukaan 
lukien tiedot, jotka säilytysyhteisön ja 
rahastoyhtiön käyttämän 
vakiosopimuksen on 5 kohdan nojalla 
sisällettävä."

Or. en

Tarkistus 330

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 b kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
33 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan toinen alakohta.

Or. en
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Tarkistus 331

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 b alakohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
33 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 332

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 c kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6 c) Muutetaan 43 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"5. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään, miten yksityiskohtaisesti, 
missä muodossa ja millä tavoin 1 ja 3 
kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava."

Or. en
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Tarkistus 333

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 c kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan toinen alakohta.

Or. en

Tarkistus 334

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 c kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään alakohta seuraavasti:
"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 335

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen sisältöön, muotoon ja 
antamistapaan.

täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen sisältöön, muotoon ja 
antamistapaan.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 336

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
50 artikla – 3 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä varojen luokkia koskevien säännösten 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
joihin yhteissijoitusyritys voi tämän 
artiklan mukaan sijoittaa.

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
varojen luokkia koskevien säännösten 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
joihin yhteissijoitusyritys voi tämän 
artiklan mukaan sijoittaa.

Or. en

Tarkistus 337

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9) Muutetaan 51 artikla seuraavasti:
a) Lisätään ensimmäiseen kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
kaikki niiden valvomista rahasto- tai 
sijoitusyhtiöistä edellisen kohdan 
mukaisesti saadut ja yhteen kootut tiedot 
toimitetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä 
EJRK:lle, jotta ne voivat valvoa 
järjestelmäriskejä yhteisön tasolla."

Or. en

Tarkistus 338

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 kohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan neljäs kohta seuraavasti:
"4. Rajoittamatta 116 artiklan 
soveltamista komissio toteuttaa 1 
päivään heinäkuuta 2010 mennessä 112, 
112 a ja 112 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä [...] 
toimenpiteitä, joilla täsmennetään 
seuraavaa:
a) perusteet rahastoyhtiön 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
soveltamien riskienhallintamenettelyjen 
riittävyyden arvioimiseksi;
b) yksityiskohtaiset säännöt, joiden 
avulla voidaan arvioida tarkasti ja 
riippumattomasti vakioimattomien 
johdannaissopimusten arvo; sekä
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c) yksityiskohtaiset säännöt 
vaadittavasta tietojen sisällöstä sekä 
menettelystä, jota on noudatettava, kun 
rahastoyhtiön kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimitetaan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tiedot.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 339

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9. Lisätään 51 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

c) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja 
sääntöihin.

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin ja 
sääntöihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti."

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti."
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Or. en

Tarkistus 340

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
52 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9 a) Korvataan 52 artiklan 4 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on toimitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
luettelo ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuista joukkovelkakirjalainojen 
luokista sekä niiden 
liikkeeseenlaskijoiden luokista, joilla on 
kyseisessä alakohdassa mainittujen 
lakien ja valvontajärjestelyjen 
mukaisesti lupa laskea liikkeeseen tässä 
artiklassa mainitut ehdot täyttäviä 
joukkovelkakirjalainoja. Näihin 
luetteloihin on liitettävä ilmoitus, jossa 
täsmennetään, minkälaiset takaukset 
lainoille tarjotaan. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
yhdistelmäluettelon ja julkistaa sen 
verkkosivustollaan. Tätä luetteloa
päivitetään aina kun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen saa 
uusia tietoja jäsenvaltioista. Lisäksi nämä 
uudet tiedot sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
asianmukaisiksi katsomat huomautukset
myös toimitetaan välittömästi toisille 
jäsenvaltioille. Näistä tiedonannoista 
voidaan keskustella 112 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa Euroopan 
arvopaperikomiteassa."

Or. en
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Tarkistus 341

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 b kohta (uusi) – a alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9 b) Muutetaan 60 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"6. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä [...] toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään seuraavaa:"

Or. en

Tarkistus 342

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 b kohta (uusi) – b alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan toinen alakohta.

Or. en

Tarkistus 343

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 b kohta (uusi) – c alakohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 6 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään alakohta seuraavasti:
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"Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 344

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 6 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimukseen, 
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 6 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimukseen, 
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 345

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 11 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
61 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11) Muutetaan 61 artikla seuraavasti:
a) Korvataan kolmas kappale seuraavasti:
"3. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä [...] toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään seuraavaa:
a) mitä tietoja 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen on sisällettävä; sekä
b) minkä tyyppisillä 2 kohdassa 
tarkoitetuilla sääntöjenvastaisuuksilla 
katsotaan olevan kielteinen vaikutus 
feeder-yhteissijoitusyritykseen.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 346

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
61 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11. Lisätään 61 artiklaan 4 kohta 
seuraavasti:

b) Lisätään 4 kohta seuraavasti:

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin. Jotta 

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
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voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 347

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 11 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

11 a) Korvataan 62 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun sopimuksen 
sisältö.
[...]"

Or. en
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Tarkistus 348

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 12 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
64 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) Muutetaan 64 artikla seuraavasti:
a) Korvataan neljäs kohta seuraavasti:
"4. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
täsmennetään:
a) missä muodossa ja millä tavoin 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava; tai
b) millä menettelyllä, jos feeder-
yhteissijoitusyritys siirtää varansa 
osittain tai kokonaan master-
yhteissijoitusyritykselle osuuksien 
vastineeksi, tällaisen panoksen arvo 
määritetään ja tarkastetaan ja mikä on 
feeder-yhteissijoitusyrityksen 
säilytysyhteisön tehtävä tässä 
prosessissa.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 349

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
64 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

12. Lisätään 64 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

b) Lisätään 5 kohta seuraavasti:

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin ja menettelyyn.

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niitä 
komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin annettavien tietojen 
esitysmuotoon ja -tapaan sekä
menettelyyn.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en

Tarkistus 350

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
69 artikla – 4 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat liitteen I 
mukaista tarjousesitteen, vuosikertomuksen 
ja puolivuotiskatsauksen sisältöä sekä 
näiden asiakirjojen muotoa.

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niiden 
säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat liitteen I 
mukaista tarjousesitteen, vuosikertomuksen 
ja puolivuotiskatsauksen sisältöä sekä 
näiden asiakirjojen muotoa.
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Or. en

Tarkistus 351

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
75 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

13 a) Korvataan 75 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
määritetään erityisehdot, jotka on 
täytettävä, kun tarjousesite toimitetaan 
muuta pysyvää välinettä kuin paperia 
käyttäen tai verkkosivuston välityksellä, 
joka ei ole pysyvä väline.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 352

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 14 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
78 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

14) Muutetaan 78 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
"7. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
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täsmennetään seuraavaa:
a) sijoittajille 2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti annettavien avaintietojen 
tarkka ja tyhjentävä sisältö;
b) sijoittajille seuraavissa 
erityistapauksissa annettavien 
avaintietojen tarkka ja tyhjentävä 
sisältö:
i) kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, 
jolla on eri alarahastoja, avaintiedot, 
jotka on annettava sijoittajille, jotka 
merkitsevät tietyn alarahaston osuuksia, 
mukaan luettuina tiedot siitä, miten 
yhdestä alarahastosta siirrytään toiseen,
sekä tähän liittyvistä kustannuksista;
ii) kun on kyse yhteissijoitusyrityksestä, 
joka tarjoaa eri osakelajeja, avaintiedot, 
jotka on annettava sijoittajille, jotka 
merkitsevät tietynlajisia osakkeita;
iii) kun on kyse rahasto-
osuusrahastorakenteista, avaintiedot, 
jotka on annettava sijoittajille, jotka 
merkitsevät sellaisen 
yhteissijoitusyrityksen osuuksia, joka 
itse sijoittaa toiseen 
yhteissijoitusyritykseen tai muihin 
50 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuihin yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin;
iv) kun on kyse master–feeder-
rakenteista, avaintiedot, jotka on 
annettava sijoittajille, jotka merkitsevät 
feeder-yhteissijoitusyrityksen osuuksia;
ja
v) kun on kyse strukturoidusta, 
pääomasuojatusta ja muusta vastaavasta 
yhteissijoitusyrityksestä, avaintiedot, 
jotka on annettava sijoittajille tällaisen 
yhteissijoitusyrityksen 
erityisominaisuuksista; ja
c) erityiset tiedot sijoittajille 5 kohdan 
mukaisesti annettavien avaintietojen 
muodosta ja esitystavasta.
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[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 353

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14. Lisätään 78 artiklaan 8 kohta 
seuraavasti:

b) Lisätään 8 kohta seuraavasti:

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia niitä komission 
toteuttamia täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka liittyvät 3 
kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia niitä komission 7 
kohdan mukaisesti toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en
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Tarkistus 354

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

14 a) Korvataan 81 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 
b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
määritetään erityisehdot, jotka on 
täytettävä, kun sijoittajalle annettavat 
avaintiedot toimitetaan muuta pysyvää 
välinettä kuin paperia käyttäen tai 
verkkosivuston välityksellä, joka ei ole 
pysyvä väline.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 355

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
84 artikla – 3 a kohta (uusi) – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden ehtojen soveltamisedellytysten
määrittelemiseksi, jotka koskevat 2 
artiklan a alakohdassa tarkoitettua
yhteissijoitusyrityksen osuuksien 

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niiden 
ehtojen soveltamisedellytysten
määrittämiseksi, jotka
yhteissijoitusyrityksen on täytettävä sen 
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takaisinoston tai lunastamisen väliaikaista 
keskeyttämistä.

jälkeen, kun 2 artiklan a alakohdassa
tarkoitettu yhteissijoitusyrityksen 
osuuksien takaisinoston tai lunastamisen
väliaikainen keskeyttäminen on 
hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 356

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 16 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

16) Muutetaan 95 artikla seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen alakohta 
seuraavasti:
"1. Komissio toteuttaa 112, 112 a ja 112 b 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla:
a) vahvistetaan 91 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen laajuus;
b) helpotetaan yhteissijoitusyrityksen 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten 
mahdollisuuksia saada 93 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetut tiedot tai 
asiakirjat 93 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti.
[...]
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en
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Tarkistus 357

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. Korvataan 95 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
seuraavia seikkoja koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:

"2. Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia, joilla 
vahvistetaan:

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 291
artiklassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan
menettelyn mukaisesti.".

Or. en
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Tarkistus 358

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 16 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
97 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

16 a) Korvataan 97 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
tehtävänä on hoitaa tässä direktiivissä 
säädettyjä tehtäviä. Niiden on 
ilmoitettava tästä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
komissiolle ilmoittaen näiden tehtävien 
mahdollinen jakautuminen."

Or. en

Tarkistus 359

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 17 kohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
101 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

17) Muutetaan 101 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, 
kun se on tarpeen näiden viranomaisten 
tämän direktiivin mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi tai tämän direktiivin taikka 
kansallisen lainsäädännön mukaisten 
valtuuksien käyttämiseksi.
Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat hallinnolliset ja 
organisatoriset toimenpiteet tässä 
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kohdassa säädetyn yhteistyön 
helpottamiseksi.
Jotta voidaan varmistaa yhteistyön 
helpottamiseksi toteutettavien 
hallinnollisten ja organisatoristen 
toimenpiteiden johdonmukainen 
harmonisointi ja yhdenmukainen 
soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnoksia. 
Komissio voi hyväksyä kyseiset teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
käytettävä valtuuksiaan yhteistyön 
aikaansaamiseksi myös sellaisissa 
tapauksissa, joissa tutkinnan kohteena 
olevalla toiminnalla ei rikota mitään 
niiden jäsenvaltiossa voimassa olevaa 
säännöstä."

Or. en

Tarkistus 360

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 17 kohta – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
101 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on välittömästi 
toimitettava toisilleen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tiedot, 
jotka ovat tarpeen näiden viranomaisten 
tämän direktiivin mukaisten tehtävien 
hoitamiseksi."

Or. en
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Tarkistus 361

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
101 artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 4 ja 
5 kohdassa tarkoitettujen paikalla 
tehtävien tarkastusten ja tutkintojen 
suorittamista koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi.

9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia 4, 5, 6 ja 
7 kohdassa tarkoitettujen paikalla 
tehtävien tarkastusten ja tutkintojen 
suorittamista koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 362

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 18 a kohta (uusi) – a alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
103 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

18 a) Muutetaan 103 artikla seuraavasti:
a) Korvataan kolmas kappale seuraavasti:
"3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
niiden viranomaisten nimet, joille 1 
kohdan nojalla voidaan antaa tietoja."

Or. en
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Tarkistus 363

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 18 a kohta (uusi) – b alakohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
103 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
"7. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
niiden viranomaisten tai elinten nimet, 
joille 4 kohdan nojalla voidaan antaa 
tietoja."

Or. en

Tarkistus 364

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tietojenvaihdosta annettujen säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden menettelyjen soveltamisedellytysten
määrittelemiseksi, joita käytetään 
toimivaltaisten viranomaisten välisessä 
sekä kyseisten viranomaisten ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välisessä 
tietojenvaihdossa.

Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tietojenvaihdosta annettujen säännösten
johdonmukainen harmonisointi ja
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
teknisten standardien luonnoksia niiden 
menettelyjen määrittelemiseksi, joita 
käytetään toimivaltaisten viranomaisten 
välisessä sekä kyseisten viranomaisten ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välisessä 
tietojenvaihdossa.

Or. en
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Tarkistus 365

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
XIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

20 a) Korvataan XIII luvun otsikko 
seuraavasti:

"DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA"

Or. en

Tarkistus 366

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 b kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 b) Korvataan 111 artikla seuraavasti:
"111 artikla

"Komissio päättää tähän direktiiviin 
tehtävistä teknisistä muutoksista 
seuraavilla aloilla:
a) määritelmien selventäminen tämän 
direktiivin johdonmukaisen 
harmonisoinnin ja yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi koko 
yhteisön alueella; tai
b) sanaston mukauttaminen sekä 
määritelmien muotoilu 
yhteissijoitusyrityksistä ja niihin 
liittyvistä asioista myöhemmin 
annettavien säädösten mukaisesti.
Nämä toimenpiteet [...] hyväksytään 112, 
112 a ja 112 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
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delegoituja säädöksiä koskevat 
ehdotukset."

Or. en

Tarkistus 367

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 c kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 c) Korvataan 112 artikla seuraavasti:
"112 artikla

"1. Komissiota avustaa komission 
päätöksellä 2001/528/EY perustettu 
Euroopan arvopaperikomitea.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 12, 
14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 
81, 95 ja 111 artiklassa tarkoitettuja 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi.
2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2 b. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 112 a ja 
112 b artiklassa säädettyjä ehtoja.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi."

Or. en
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Tarkistus 368

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 d kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
112 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 d) Lisätään 112 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"112 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 
62, 64, 75, 78, 81, 95 ja 111 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös 
tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen 
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä."

Or. en

Tarkistus 369

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 20 e kohta (uusi)
Direktiivi 2009/65/EY
112 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 e) Lisätään 112 a artiklan jälkeen 
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artikla seuraavasti:
"112 b artikla

Delegoitujen säädösten 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 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut delegoitua säädöstä, se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä. Jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan."

Or. en
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PERUSTELUT

Taustatekijöitä

Rahoituskriisi on tuonut esiin rahoitusmarkkinoiden puutteet maailmanlaajuisella tasolla. 
Vaikka vuonna 2001 käynnistettiin rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma, jolla oli tarkoitus 
rakentaa Euroopan unioniin aidosti yhtäläiset toimintaedellytykset rahoitustuotteille, kriisi on 
paljastanut, että rahoitusmarkkinoiden globaalistumisen, EU:n rahoitusalan yhdentymisen ja 
kansallisen valvonnan välillä vallitsee epäsuhta. Euroopan rahoitusmarkkinat eivät ole 
kyenneet välttymään tartunnalta eivätkä selviytymään moraalikadon, turhien kuplien sekä 
laajemmin ottaen yleisen liikakasvun, vaikeaselkoisuuden ja monimutkaisuuden 
aikaansaamista riskeistä.

Euroopan parlamentti on ollut rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman alusta asti keskeinen 
toimija rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa, ja se on edistänyt aktiivisesti 
yhdenmukaistamista, avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua varmistaen samalla 
sijoittajien ja kuluttajien suojaamisen. Euroopan parlamentti on jo kauan ennen rahoituskriisiä 
vaatinut vahvistamaan unionin tasolla kaikille toimijoille aidosti tasapuoliset 
kilpailuedellytykset ja osoittanut samalla vakavia puutteita yhä integroituneempien 
rahoitusmarkkinoiden yhteisön tason valvonnassa.

Euroopan parlamentti on kaikissa mietinnöissään kehottanut komissiota analysoimaan, miten 
voidaan edistyä kohti yhdentyneempää valvontarakennetta samalla, kun pyritään luomaan 
rahoituspalvelujen yhdentyneet sisämarkkinat. Se on myös todennut, että on valvottava 
tehokkaasti markkinoiden tärkeimpien toimijoiden järjestelmäriskejä ja vakautta koskevia 
riskejä. 

Uutta yhdennettyä valvontajärjestelmää koskevat Euroopan komission ehdotukset

Rahoituskriisin ollessa pahimmillaan Euroopan komissio päätti kutsua koolle ryhmän korkean 
tason asiantuntijoita tekemään ehdotuksia eurooppalaisten valvontajärjestelyjen 
vahvistamisesta. De Larosièren ryhmä esitteli raporttinsa helmikuussa 2009, ja komissio esitti 
23. syyskuuta 2009 konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena pitäisi olla:
– perustaa finanssialan kansallisten valvontaviranomaisten verkko työskentelemään yhdessä 

uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa,
– perustaa Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan 

rahoitusvakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia, joita aiheutuu makrotalouden ja koko 
rahoitusjärjestelmän kehityksestä. 

Koontidirektiivi I

Rinnakkain niiden ehdotusten kanssa, jotka koskivat yhdennetyn valvontatason luomista sekä 
mikrotasolla Euroopan valvontaviranomaisten kautta että makrotasolla siten, että 
keskuspankit ovat mukana EJRK:ssa, komissio ehdotti ensimmäistä alakohtaisten direktiivien 
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tarkistamispakettia, joka koski pääasiassa pankki- ja arvopaperialaa ja niiden sopeuttamista 
uuteen rahoitusvalvontarakenteeseen.

Koontidirektiivillä I muutettiin seuraavia yhtätoista alakohtaista direktiiviä:

 1998/26/EC: maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskeva direktiivi 1998/26/EY
 2002/87/EC: finanssiryhmittymiä koskeva direktiivi 2002/87/EY
 2003/6/EC: markkinoiden väärinkäyttöä koskeva direktiivi 2003/6/EY
 2003/41/EC: ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskeva direktiivi 2003/41/EY
 2003/71/EC: esitedirektiivi 2003/71/EY
 2004/39/EC: rahoitusmarkkinadirektiivi 2004/39/EY
 2004/109/EC: avoimuusdirektiivi 2004/109/EY
 2005/60/EC: rahanpesun torjuntaa koskeva direktiivi 2005/60/EY
 2006/48/EC ja 2006/49/EC: vakavaraisuusdirektiivit
 2009/65/EC: yhteissijoitusyritysdirektiivi.

Tulevassa koontidirektiivissä II käsitellään pääasiassa Solvenssi II -direktiiviä. 

Uuden valvontarakenteen perustaminen

Nämä ehdotukset tehdään globaalissa ympäristössä, joka suosii uutta globaalitason 
rahoitusjärjestelmää. G20-maat ovat sitoutuneet ryhtymään toimiin luodakseen 
tulevaisuudessa vahvemman ja kansainvälisesti yhdenmukaisemman rahoitusalan valvonta- ja 
sääntelykehyksen, joka tukee maailmantalouden kestävää kasvua ja palvelee yritysten ja 
kansalaisten tarpeita1. Euroopan unionin on vastattava kriisiin tavalla, jossa tavoitteet 
asetetaan korkealle. Rahoituspalvelujen toimintahäiriöiden ja niiden voimakkaan ja 
epäoikeudenmukaisen reaalitalouteen sekä julkiseen talouteen kohdistuvan vaikutuksen ei 
voida antaa jatkua. Euroopan unionin on tarjottava vastauksia sekä makro- että mikrotason 
valvontaan ja käsiteltävä sekä erityistapauksia että maailmanlaajuista sääntelyä. 

Uuden kehyksen olisi perustuttava ennalta varautumisen periaatteelle sellaisena kuin Baselin 
pankkivalvontakomitea on sen määritellyt ja siinä olisi keskityttävä lakien noudattamisen 
lisäksi myös turvallisuus- ja vakauskysymyksiin. Siinä olisi mentävä pidemmälle kuin 
yksittäisiä rahoituslaitoksia koskevat riskit, joiden selvittämisestä kansalliset valvojat 
huolehtivat, ja keskityttävä Euroopan tason rajat ylittäviin ja järjestelmäriskeihin sekä tehtävä 
kansainvälisellä tasolla järjestelmäriskejä koskevaa yhteistyötä. 

Vahvasta valvonnasta on tultava rahoitusmarkkinoita koskevan eurooppalaisen 
lähestymistavan ydin, mutta tästä riippumattomasta ja vastuuvelvollisesta valvonnasta on 
tehtävä myös yhtenäisempi. 

Lissabonin sopimus

Lissabonin sopimus on tarjonnut uusia välineitä, joilla voidaan luoda yhtenäisempi, 
joustavampi ja yhtäjaksoisempi lähestymistapa sääntelyyn. Lainsäätäjän olisi erityisesti 

                                               
1 G20-maiden Lontoon huippukokous, 2. huhtikuuta 2009.
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käytettävä täysimääräisesti sopimuksen 290 artiklaa, joka mahdollistaa säädösvallan 
siirtämisen Euroopan komissiolle, ja sopimuksen 291 artiklaa, joka koskee 
täytäntöönpanosäädöksiä, mukauttaakseen sääntelytapansa rahoitusvalvonnan uusiin 
haasteisiin. Tämän ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että lainsäätäjät lyövät laimin poliittisen 
vastuunsa.

Esittelijänne ehdottaa tarkistuksia edellä mainittuun yhteentoista direktiiviin saattaakseen ne 
äskettäin voimaan tullutta Lissabonin sopimusta vastaaviksi. Esittelijä katsoo, että valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn tilalle olisi tultava säädösvallan siirtäminen komissiolle 
Lissabonin sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Esittelijä ehdottaa, että Lissabonin 
sopimuksen tarjoaman uuden mahdollisuuden käyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla 
jokainen säädösvallan siirto mukautetaan direktiivin vaatimuksiin valitsemalla kullakin kertaa 
sopiva ajanjakso tarkastelua varten ja säätämällä säädösvallan siirron peruuttamisesta tai 
raukeamislauseke, tavoitelluista tuloksista riippuen.

Tekniset standardit

Komission ehdottamassa koontidirektiivissä I esitetään viranomaisten laatimien ja komission 
hyväksymien teknisten standardien käyttämistä täydentävinä välineinä.
Komission ehdotusluonnoksessa todetaan, että teknisiä standardeja koskevissa asioissa 
noudatetaan neljää yleistä periaatetta:
– Tekniset kysymykset: teknisillä aloilla, joilla valvonnan asiantuntijoiden on kehitettävä 

standardit;
– Käytännön asiat / yhteistyömenettelyt: valvonnan käytännön näkökohtia kuten tietojen 

vaihtoa varten;
– Joustavuus: kun on tärkeää mahdollistaa joustava reagoiminen markkinakehitykseen;
– Välttämättömyys: kun tarvitaan yksityiskohtaisia, teknisiä ja yhdenmukaisia sääntöjä 

varmistamaan markkinoiden tehokkuus ja eheys.

Teknisten standardien soveltamisala ja laajuus ovat erityisen monimutkaisia ja epäyhtenäisiä. 
Välttämättömyys- ja joustavuusperiaate ovat hyvin avoimia ja voivat johtaa radikaaleihin 
poliittisiin valintoihin. Näin ollen esittelijä pitää valitettavana, että Euroopan komissio ei 
säätänyt teknisille standardeille määritelmää tai luokitusta niissä asetuksissa, joilla 
viranomaiset perustettiin, koska tämä olisi helpottanut valintaa alakohtaisissa direktiiveissä. 

Esittelijä katsoo, että teknisten standardien päätavoitteet ovat rahoitusalan sääntelyn 
johdonmukainen harmonisointi ja yhdenmukainen soveltaminen valvontaa koskevien 
lähestymistapojen ja käytäntöjen kautta. Tekniset valvontasäännöt ovat välttämättömiä 
työkaluja, joita tarvitaan yhteisön valvonnan yhdenmukaistamiseksi. Harmonisointi ja 
yhteinen täytäntöönpano ovat perimmäisiä tavoitteita, ja soveltaminen on edelleen se tapa, 
jolla tämä yhteinen tavoite saavutetaan.

Esittelijä puoltaa näin ollen teknisten standardien kaksitahoista käyttöä ja valvontaa 
keskittyen standardien teknisten näkökohtien sijasta niiden tarkoitukseen ja hyötyyn. 

Kun näillä standardeilla pyritään yhdenmukaistamaan valvojan käyttämien yhteisten 
sääntöjen keskeisiä näkökohtia, esittelijä katsoo, että Euroopan valvontaviranomaisten tärkein 
tehtävä on tarjota asiantuntemusta, jota tarvitaan:
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– metodologisten tai kvantitatiivisten kriteerien tai erikoiskriteerien antamiseksi 
täydentämään, ajantasaistamaan ja varmistamaan tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistettu 
määritelmä sellaisina kuin ne on määritelty lainsäädäntöteksteissä, 

– yksityiskohtaisten yhteisten elementtien antamiseksi yhdenmukaista raportointia ja tietojen 
ilmoittamista varten tasolla 2,

– yhteisen ja johdonmukaisen valvontaa koskevan lähestymistavan tarjoamiseksi, jotta 
voidaan tukea ja ajantasaistaa yhteistyömenettelyjä sekä varmistaa niiden tehokkuus, 
mukaan lukien valvontaviranomaisten riskinarviointi ja tietojen jakaminen tasolla 2.

Tämäntyyppisissä teknisissä standardeissa olisi edelleen kehitettävä, tarkennettava ja 
määriteltävä niiden sääntöjen johdonmukaista harmonisointia ja yhdenmukaista soveltamista 
koskevat edellytykset, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston antamiin 
perussäädöksiin ja joilla täydennetään tai muutetaan säädöksen muita kuin keskeisiä osia. Ne 
olisi hyväksyttävä 290 artiklan mukaisesti delegoituina säädöksinä (Lamfalussyn rahoitusalan 
sääntelyrakenteen taso 2), jotta varmistettaisiin niiden sitovuus. Teknisten standardien 
tarkastelu- ja valvontamenettely olisi näin ollen vahvempi, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
osallistuisivat siihen, ja säädösvallan siirron asianmukaiseen valvontaan jäisi riittävästi aikaa.
Euroopan komissio ei voisi tehdä ja ehdottaa politiikkaa koskevia valintoja, mutta se pystyisi 
esittämään joitakin vaihtoehtoja muille säädösvallan käyttäjille. Komission sallittaisiin itse 
asiassa ottaa Euroopan valvontaviranomaisten ehdotukset käyttöön joko kokonaisuudessaan, 
osittain (valiten joitakin teknisiä vaihtoehtoja) tai ei lainkaan. Tarkistukset ja harkintavalta 
jäisivät koskemaan muiden säädösvallan käyttäjien hyväksymiä muita kuin teknisiä sääntöjä.

Esittelijä ei sulje pois perussopimuksen 291 artiklan käyttöä, kun teknisiä standardeja 
käytetään yksinkertaisesti yhdenmukaisen soveltamisen määrittelemiseksi 
täytäntöönpanotoimien kautta, joilla ei voida muuttaa mitään unionin oikeudellisesti sitovien 
säädösten osaa. Teknisiin standardeihin ei saisi tässäkään tapauksessa liittyä poliittisia 
valintoja.

Esittelijä ehdottaa siksi, että samalla kun varmistetaan, että asetusten, joilla kolme Euroopan 
valvontaviranomaista perustetaan, olisi sisällettävä määritelmä tai luokitus, kaikki tekniset 
standardit, joita komissio ehdottaa koontidirektiivissä tai jotka ovat tarkistetussa 
direktiivipaketissa vanhassa täytäntöönpanotoimenpiteiden luokassa, olisi saatettava 
asianmukaisesti ajan tasalle ja luokiteltava tavoitteensa ja soveltamisalansa mukaisesti, ja 
niissä olisi näin ollen mainittava menettely, jota on noudatettava uudessa kehyksessä.

Euroopan valvontaviranomaisten rooli

Esittelijä katsoo, että koontidirektiivi I tarjoaa Euroopan unionin toimielimille ainutlaatuisen 
tilaisuuden tuoda yhteisön säännöstöön yhdennettyä valvontaa koskeva poliittinen 
tavoitteensa. Sen vuoksi hän ehdottaa useita muutoksia niihin yhteentoista direktiiviin, joita 
koontidirektiiviä I koskevassa ehdotuksessa tarkistetaan. Muutosten tavoitteena on turvata 
Euroopan valvontaviranomaisten rooli, jotta voidaan:
– rationaalistaa yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, Euroopan komission 

ja Euroopan valvontaviranomaisten välillä, 
– kerätä ja levittää tietoja, myös asianmukaisilla verkkosivustoilla julkaisemisen kautta,
– laatia suuntaviivoja ja delegoituja säädöksiä koskevia ehdotuksia,
– hoitaa tutkimuksia ja tarkastuksia paikan päällä,
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– edistää yleistä koordinointia (alakohtaista, alojen välistä ja rajat ylittävää) sekä koko 
järjestelmän yhtenäisyyttä.


