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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 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja uudelleenarvopaperistamista 
koskevien pääomavaatimusten sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyn 
osalta
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0362),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0096/2009),

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

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 53 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon 12 päivänä marraskuuta 20091,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 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 tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

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

                                               
1 EUVL L 291, 1.12.2009, s. 1.



PE439.301v03-00 6/58 PR\807519FI.doc

FI

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Pankkialalla harjoitettu liiallinen ja 
varomaton riskinotto on johtanut 
yksittäisten rahoituslaitosten konkursseihin 
sekä järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa 
ja muualla maailmassa. Vaikka tällaiseen 
riskinottoon on monia, mutkikkaita syitä, 
valvontaviranomaiset ja sääntelyelimet, 
mukaan luettuina G20-ryhmä ja Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
ovat yhtä mieltä siitä, että joidenkin 
rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka-
ja palkkiorakenteet ovat olleet yksi 
riskinottoon vaikuttaneista tekijöistä. 
Palkka- ja palkkiopolitiikka, jossa 
kannustetaan ottamaan riskejä, jotka 
ylittävät laitoksen yleisen riskirajan, voi 
heikentää moitteetonta ja tehokasta 
riskienhallintaa ja vahvistaa liiallista 
riskinottoa. 

(1) Pankkialalla harjoitettu liiallinen ja 
varomaton riskinotto on johtanut 
yksittäisten rahoituslaitosten konkursseihin 
sekä järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa 
ja muualla maailmassa. Vaikka tällaiseen 
riskinottoon on monia, mutkikkaita syitä, 
valvontaviranomaiset ja sääntelyelimet, 
mukaan luettuina G20-ryhmä ja Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea, 
ovat yhtä mieltä siitä, että joidenkin 
rahoituslaitosten epäasianmukaiset palkka-
ja palkkiorakenteet ovat olleet yksi 
riskinottoon vaikuttaneista tekijöistä. 
Palkka- ja palkkiopolitiikka, jossa 
kannustetaan ottamaan riskejä, jotka 
ylittävät laitoksen yleisen riskirajan, voi 
heikentää moitteetonta ja tehokasta 
riskienhallintaa ja vahvistaa liiallista 
riskinottoa. Finanssimarkkinoiden 
vakausneuvoston kansainvälisesti 
hyväksymät ja omaksumat periaatteet 
moitteettomista palkitsemiskäytännöistä 
ovat siksi erityisen tärkeitä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 

(4) Koska liiallinen ja varomaton riskinotto 
voi heikentää rahoituslaitosten taloudellista 
vakautta ja horjuttaa pankkijärjestelmää, on 
tärkeää, että palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä koskeva uusi velvollisuus 
pannaan yhdenmukaisella tavalla 
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täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan perusperiaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon ja että se on 
sovitettu kyseisen laitoksen 
riskinottohalun, arvojen ja pitkän aikavälin 
etujen mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena.

täytäntöön. Näin ollen on aiheellista 
määritellä moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan periaatteet sen 
varmistamiseksi, että palkka- ja 
palkkiorakenne ei kannusta yksilöitä 
liialliseen riskinottoon tai moraalikatoon 
ja että se on sovitettu kyseisen laitoksen 
riskinottohalun, arvojen ja pitkän aikavälin 
etujen mukaiseksi. Sen varmistamiseksi, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan suunnittelu 
integroidaan rahoituslaitoksen 
riskienhallintaan, kunkin luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen hallintoelimen 
(valvontatoimen) olisi vahvistettava 
yleisesti sovellettavat periaatteet, ja palkka-
ja palkkiopolitiikan olisi vähintään kerran 
vuodessa oltava riippumattoman sisäisen 
tarkastuksen kohteena.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Tässä direktiivissä säädetään 
palkka- ja palkkiopolitiikan keskeisistä 
vähimmäisperiaatteista. Kyseisiä 
periaatteita olisi sovellettava tavalla, joka 
olisi suhteessa toimien luonteeseen, 
soveltamisalaan, monitahoisuuteen ja 
vaarallisuuteen sekä kyseessä olevan 
luottolaitoksen tai sijoitusyhtiön kokoon 
ja sisäiseen rakenteeseen. Tämä direktiivi 
ei saisi estää jäsenvaltioita hyväksymästä 
tiukempia tai ylimääräisiä vaatimuksia tai 
ankarampia kansallisia toimia tiettyjen 
pankkien taloudellisen tuen suhteen.

Or. en
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Perustelu

 Komission ehdotuksessa otetaan huomioon pienyritysten rajoitukset niin, että palkka- ja 
palkkiotoimiin sovelletaan suhteellisuustestiä. Sitä olisi kuitenkin arvioitava uudelleen, jotta 
seurauksena eivät olisi epäyhtäläiset toimintamahdollisuudet, joita voitaisiin käyttää 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöön. On tärkeää, että lainsäädännöllä ei estetä 
jäsenvaltioiden innovaatioita palkka- ja palkkiojärjestelmien sääntelyn suhteen, minkä vuoksi 
olisikin tehtävä selväksi, että nämä vähimmäisvaatimukset voidaan ylittää.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Komission olisi joulukuuhun 2012 
mennessä tarkasteltava uudelleen palkka-
ja palkkiopolitiikkaa ja kiinnitettävä 
erityishuomiota porsaanreikien 
sulkemiseen ja periaatteiden 
tehokkuuteen, täytäntöönpanoon ja 
valvontaan sekä ottamaan tämän 
yhteydessä huomioon kansainväliset 
tapahtumat.

Or. en

Perustelu

Asianmukaista palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskeva keskustelu kehittyy nopeasti, ja siksi olisi 
paikallaan järjestää lyhyt uudelleentarkastelujakso tarpeellisten muutosten käsittelemiseksi 
ajallaan.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet 
määrätä taloudellisia tai muita 
toimenpiteitä tai seuraamuksia direktiivin 
2006/48/EY säännösten rikkomisesta, 

(8) Nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi myös oltava valtuudet 
määrätä taloudellisia tai muita 
toimenpiteitä tai seuraamuksia direktiivin 
2006/48/EY säännösten rikkomisesta, 
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mukaan luettuna säännös, jonka mukaan 
palkka- ja palkkiopolitiikan on oltava 
sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa. Toimenpiteiden ja 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

mukaan luettuna säännös, jonka mukaan 
palkka- ja palkkiopolitiikan on oltava 
sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa. Toimenpiteiden ja 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Yhdenmukaisuuden ja yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien 
varmistamiseksi komission olisi 
tarkasteltava uudelleen kyseisen 
säännöksen täytäntöönpanoa eri puolilla 
unionia toteutettavien toimien ja 
rangaistusten yhdenmukaisuuden osalta 
sekä annettava tarvittaessa ehdotuksia 
asiasta. 

Or. en

Perustelu

Merkittävästi erilaisten rangaistusten soveltaminen vaarantaisi yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien noudattamisen ja saattaisi johtaa sääntelyn katvealueille. 
Komissiolta olisi siksi edellytettävä jäsenvaltioiden hyväksymien toimien tai rangaistusten 
uudelleentarkastelua.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Luottolaitosten ja sijoitusyhtiöiden 
palkka- ja palkkiokäytäntöjen 
avoimuuden lisäämiseksi entisestään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten olisi kerättävä 
vertailulaitoksista määrällisesti jaoteltua 
tietoa palkoista ja palkkioista, joita 
laitokset joutuvat ilmoittamaan tämän 
direktiivin perusteella. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi toimitettava kyseiset 
tiedot Euroopan pankkiviranomaiselle, 
jotta se voi toteuttaa vastaavat 
vertailuarvot unionin tasolla.

Or. en
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Perustelu

Jotta kansalliset valvojat täysin ymmärtäisivät palkka- ja palkkiopolitiikan liikkeitä, heidän 
olisi käytettävä palkka- ja palkkiopolitiikasta ja maksuista keräämiään tietoja laitosten 
vertailemiseksi kansallisella tasolla ja toimitettava nämä tiedot Euroopan 
pankkiviranomaiselle, joka voi laatia unionin laajuisia vertailuja.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta edistettäisiin valvontatoimien 
lähentymistä palkka- ja 
palkkiopolitiikkojen arvioinnissa, 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisten 
komitean tulisi varmistaa, että pankkialan
moitteettomasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta on olemassa 
suuntaviivat. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean
olisi osallistuttava tällaisten suuntaviivojen
laadintaan siltä osin kuin niitä sovelletaan 
myös sellaisia henkilöjä koskevaan palkka-
ja palkkiopolitiikkaan, jotka osallistuvat 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
harjoittamaan sijoituspalvelujen tarjontaan 
ja sijoitustoimintaan rahoitusvälineiden 
markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitetulla tavalla.

(10) Jotta edistettäisiin valvontatoimien 
lähentymistä palkka- ja 
palkkiopolitiikkojen arvioinnissa, 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
selvitettävä teknisiä normeja 
tiedonkeruun helpottamiseksi ja 
varmistettava, että pankkialan palkka- ja 
palkkioperiaatteita sovelletaan 
johdonmukaisesti. Kyseisten normien 
määrittelemiseksi komissio olisi 
valtuutettava antamaan delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
osallistuttava tällaisten teknisten normien
laadintaan siltä osin kuin niitä sovelletaan 
myös sellaisia henkilöjä koskevaan palkka-
ja palkkiopolitiikkaan, jotka osallistuvat 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
harjoittamaan sijoituspalvelujen tarjontaan 
ja sijoitustoimintaan rahoitusvälineiden 
markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitetulla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska huonosti suunnitellut palkka- ja 
palkkiopolitiikat ja kannustinjärjestelmät 
voivat lisätä kohtuuttomasti luottolaitoksiin 
ja sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia 
riskejä, toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määrättävä asianomaisille yksiköille 
laadullisia tai määrällisiä toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on puuttua ongelmiin, 
joita on havaittu palkka- ja 
palkkiopolitiikoissa pilari 2:n mukaisessa 
valvojan kokonaisarviossa. Yhtenä 
toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä 
olevana laadullisena toimenpiteenä on 
vaatia luottolaitoksia tai 
sijoituspalveluyrityksiä vähentämään 
riskiä, joka sisältyy niiden toimintaan, 
tuotteisiin ja järjestelmiin, myös palkka- ja 
palkkiorakenteisiin, jos nämä ovat 
ristiriidassa tehokkaan riskienhallinnan 
kanssa. Yhtenä määrällisenä toimenpiteenä 
on vaatia omien varojen lisäämistä.

(11) Koska huonosti suunnitellut palkka- ja 
palkkiopolitiikat ja kannustinjärjestelmät 
voivat lisätä kohtuuttomasti luottolaitoksiin 
ja sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia 
riskejä, olisi toteutettava välittömästi 
korjaavia toimia ja tarvittaessa 
asianmukaisia oikaisutoimenpiteitä. Näin 
ollen on aiheellista varmistaa, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
valtuudet määrätä asianomaisille 
yksiköille laadullisia tai määrällisiä 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on puuttua 
ongelmiin, joita on havaittu palkka- ja 
palkkiopolitiikoissa pilari 2:n mukaisessa 
valvojan kokonaisarviossa. Yhtenä 
toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä 
olevana laadullisena toimenpiteenä on 
vaatia luottolaitoksia tai 
sijoituspalveluyrityksiä vähentämään 
riskiä, joka sisältyy niiden toimintaan, 
tuotteisiin ja järjestelmiin, myös palkka- ja 
palkkiorakenteisiin, jos nämä ovat 
ristiriidassa tehokkaan riskienhallinnan 
kanssa. Yhtenä määrällisenä toimenpiteenä 
on vaatia omien varojen lisäämistä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen varmistamiseksi, että 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
palkka- ja palkkiorakenteet ja niihin 
liittyvä riski ovat markkinoiden kannalta 

(12) Hyvät hallintorakenteet, avoimuus ja 
ilmoitusvelvollisuus ovat oleellisia 
moitteettoman palkka- ja 
palkkiopolitiikan kannalta. Sen 
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riittävän läpinäkyviä, kyseisten laitosten ja 
yritysten olisi julkistettava tietoja sellaista 
henkilöstöä koskevasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta ja -käytännöistä, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus kyseisen laitoksen riskiprofiiliin. 
Tämä velvollisuus ei saisi kuitenkaan 
rajoittaa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
95/46/EY soveltamista.

varmistamiseksi, että luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten palkka- ja 
palkkiorakenteet ja niihin liittyvä riski ovat 
markkinoiden kannalta riittävän 
läpinäkyviä, kyseisten laitosten ja yritysten 
olisi julkistettava tietoja sellaista 
henkilöstöä koskevasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta ja -käytännöistä, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus kyseisen laitoksen riskiprofiiliin. 
Tämä velvollisuus ei saisi kuitenkaan 
rajoittaa yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
95/46/EY soveltamista.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edistääkseen niiden menettelyjen 
lähentymistä, joilla valvotaan 
asianmukaisen huolellisuuden 
noudattamista hyvin monimutkaisten 
uudelleenarvopaperistamisten yhteydessä, 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisten 
komitean olisi laadittava suuntaviivat, 
joissa olisi määriteltävä, minkätyyppisiä 
uudelleenarvopaperistamisia pidetään tässä 
yhteydessä ”hyvin monimutkaisina”, tai 
millä perusteilla niitä pidetään tällaisina.
Määritelmä tai perusteet olisi mukautettava 
markkinakäytäntöjen muutoksiin.

(16) Edistääkseen niiden menettelyjen 
lähentymistä, joilla valvotaan 
asianmukaisen huolellisuuden 
noudattamista hyvin monimutkaisten 
uudelleenarvopaperistamisten yhteydessä, 
komission olisi saatava valtuudet 
hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti määritelläkseen
minkätyyppisiä 
uudelleenarvopaperistamisia pidetään tässä 
yhteydessä ”hyvin monimutkaisina”, tai 
millä perusteilla niitä pidetään tällaisina. 
Määritelmä tai perusteet olisi mukautettava 
markkinakäytäntöjen muutoksiin.

Or. en
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Perustelu

Pankkien uhkarohkeus johti riskialttiuteen, jota ei ymmärretty, mikä puolestaan vaikutti 
ratkaisevalla tavalla kriisin etenemiseen. Valvojaa koskevan asianmukaisen huolellisuuden 
edellyttämiselle on siksi olemassa vahvat perusteet. On kuitenkin oleellisen tärkeää määritellä 
selkeästi ja täsmällisesti kyseiset uudelleenarvopaperistamiset, jotta varmistetaan 
sääntelyvarmuus ja suojellaan valvojia liialliselta työmäärältä tämän säännöksen laajan 
soveltamisen vuoksi.  Määritelmän ehtona pitäisi siksi olla delegoituja säädöksiä koskevan 
menettelyn mukainen hyväksyntä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Direktiivissä tehdään rajoitettuja 
poikkeuksia tiettyjen 
korrelaatiokaupankäyntitoimien suhteen, 
jolloin valvojat voivat antaa pankeille 
mahdollisuuden laskea tiukkoihin 
vähimmäisvaatimuksiin perustuva 
riskipääomavaatimus. Kun otetaan 
huomioon, että Baselin komitea tekee 
parhaillaan vaikutustenarviointia 
kaupankäyntivarastossa olevia 
arvopaperistettuja omaisuuseriä 
koskevista pääomavaatimuksista, mukaan 
lukien niistä vaatimuksista, jotka johtuvat 
korrelaatiokaupankäynnin 
erityiskäsittelystä, komission olisi 
annettava kertomus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikista 
menetelmien ja vähimmäistasojen osalta 
kansainvälisellä tasolla sovituista 
toimenpiteistä, ja komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tällaisen vähimmäistason 
asettamisen osalta.

Or. en
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Perustelu

Sen jälkeen kun komissio julkaisi ehdotuksensa, Baselin komitea suostui jättämään 
korrelaatiokaupankäynnin uusien säännösten täysimääräisen soveltamisen ulkopuolelle. 
Baselin komitea toteuttaa vaikutustenarvioinnin määritelläkseen korrelaatiokaupankäynnin 
vähimmäistasovaatimusten tarpeellisuuden. Tällaisen vaatimuksen käyttöönottoon 
tarvittaisiin parlamentin ja neuvoston hyväksyntä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Tähän direktiiviin sisältyvät toimet 
ovat finanssikriisistä johtuvan 
uudistusprosessin vaiheita. G20-ryhmän, 
finanssimarkkinoiden vakausneuvoston ja 
Baselin pankkivalvontakomitean 
päätelmien mukaan seuraavat 
lisäuudistukset saattavat olla tarpeen: 
esimerkiksi suhdannevaihtelupuskureiden 
rakentaminen, ”suhdannevaraukset”, 
direktiivin 2006/48/EY 
pääomavaatimusten laskennan perusteet 
sekä luottolaitosten riskiperustaisia 
vaatimuksia täydentävät toimet, joilla 
autetaan rajoittamaan vipuvaikutuksen 
kasvua pankkijärjestelmässä. 
Asianmukaisen demokraattisen 
valvonnan varmistamiseksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston on oltava 
mukana prosessissa riittävän varhaisessa 
vaiheessa ja riittävän tehokkaalla 
panoksella.

Or. en

Perustelu

Toisessa pääomavaatimuksia koskevassa direktiivissä (2009/111/EY) komission edellytetään 
raportoivan parlamentille näistä laajemmista uudistuskysymyksistä. On tärkeää varmistaa, 
että komissio neuvottelee EU:n puolesta Baselin komiteassa asianmukaisella demokraattisella 
mandaatilla, etenkin kun kyseessä ovat näin perustavaa laatua olevat asiat.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 c) Direktiivin 2006/48/EY 152 
artiklassa edellytetään, että tietyillä 
luottolaitoksilla on 31 päivän joulukuuta 
2006 ja 31 päivän joulukuuta 2009 
välisillä kolmen 12 kuukauden jaksolla 
vähintään tiettyjä mainittuja 
vähimmäismääriä vastaavat omat varat. 
Pankkialan nykytilanteen valossa ja 
Baselin pankkivalvontakomitean 
vahvistamien vähimmäispääomaa 
koskevien siirtymäjärjestelyjen jatkamisen 
perusteella on aiheellista jatkaa tätä 
vaatimusta rajoitetuksi ajanjaksoksi 
31 päivään joulukuuta 2011.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 d) Jotta kohtuuttomat ja suhteettomat 
toteuttamiskustannukset eivät vähentäisi 
luottolaitosten halukkuutta siirtyä 
sisäisten luottoluokitusten menetelmään 
(IRB) tai kehittyneisiin 
mittaamismenetelmiin (AMA) 
siirtymäkauden pääomavaatimusten 
laskemiseksi, IRB- tai AMA-menetelmään 
31 päivän joulukuuta 2009 jälkeen 
siirtyvien luottolaitosten, jotka näin ollen 
ovat aikaisemmin laskeneet 
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pääomavaatimuksensa vähemmän 
kehittyneiden menetelmien mukaisesti, 
olisi voitava valvontaviranomaisen luvalla 
sallia käyttävän vähemmän kehittyneitä 
menetelmiä siirtymäkautena sovellettavan 
alarajan laskemiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi valvottava tiiviisti 
markkinoitaan ja varmistettava 
tasapuoliset toimintaedellytykset kaikilla 
markkinoillaan ja 
markkinasegmenteillään ja torjuttava 
kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Säännöstä sovelletaan Basel I:n vähimmäistasojen jatkamisen jälkeen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 e) Paremmasta lainsäädännöstä 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen¹ 
34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi 
laadittava itseään varten ja unionin edun 
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee 
mahdollisuuksien mukaan tämän 
direktiivin ja kansallisen lainsäädännön 
osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen 
vastaavuus, ja julkaistava ne.
_____

¹ EUVL L 321, 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tavanomainen säännös vastaavuustaulukoista.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"2 a. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kerättävä 
vertailulaitoksista tietoa liitteessä XII 
olevan 2 osan 15 ea kohdassa 
määriteltyjen ilmoittamisvaatimusten 
mukaisella tavalla. Toimivaltainen 
viranomainen toimittaa nämä tiedot 
Euroopan pankkiviranomaiselle."

Or. en

Perustelu

Jotta kansalliset valvojat täysin ymmärtäisivät palkka- ja palkkiopolitiikan liikkeitä, heidän 
olisi käytettävä palkka- ja palkkiopolitiikasta ja maksuista keräämiään tietoja laitosten 
vertailemiseksi kansallisella tasolla ja toimitettava nämä tiedot Euroopan 
pankkiviranomaiselle, joka voi laatia unionin laajuisia vertailuja.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitean 
on varmistettava, että moitteettomasta 
palkka- ja palkkiopolitiikasta on olemassa 
liitteessä V olevassa 22 kohdassa 
esitettyjen periaatteiden mukaiset 
suuntaviivat. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean
on läheisessä yhteistyössä Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitean

3. Euroopan pankkiviranomainen voi 
laatia teknisiä normeja helpottamaan 
tämän artiklan 2 a kohdan sekä 
liitteessä V olevassa 22 ja 22 a kohdassa 
esitettyjen palkka- ja palkkiopolitiikan
periaatteiden mukaan kerättyjen tietojen 
täytäntöönpanoa ja yhdenmukaisuutta. 
Komission on hyväksyttävä kyseiset 
tekniset normit delegoituina säädöksinä 
151, 151a ja 151b artiklan mukaisesti. 
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kanssa varmistettava, että sellaisiin 
henkilöstöluokkiin sovellettavasta palkka-
ja palkkiopolitiikasta on olemassa 
suuntaviivat, jotka osallistuvat 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/39/EY tarkoitettuihin 
sijoituspalvelujen tarjontaan ja 
sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
läheisessä yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa laadittava 
tekniset normit sellaisiin 
henkilöstöluokkiin sovellettavasta palkka-
ja palkkiopolitiikasta, jotka osallistuvat 
rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/39/EY tarkoitettuihin 
sijoituspalvelujen tarjontaan ja 
sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

Or. en

Perustelu

Euroopan pankkiviranomaisen saamista kokemuksista jäsenvaltioiden tiedonkeruun ja 
täytäntöönpanon suhteen riippuu, haluaako se laatia tekniset normit tarpeellisen 
yhtenevyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston on 
hyväksyttävä tällaiset tekniset normit delegoituina säädöksinä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
22 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan pankkiviranomaisen on 
toteutettava ja julkaistava unionin tasolla 
palkka- ja palkkiokäytäntöjen vertailun 
toimivaltaisten viranomaisten tämän 
artiklan 2 a kohdan mukaisesti 
toimittamien tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Vertailua koskeva vaatimus kuten edellä.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
122 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 31 
päivän joulukuuta 2010 jälkeen liikkeeseen 
laskettaviin uusiin 
uudelleenarvopaperistamisiin kuuluviin 
omaisuuseriin. Olemassa oleviin 
uudelleenarvopaperistamisiin kuuluviin 
omaisuuseriin 1 kohtaa sovelletaan 31 
päivästä joulukuuta 2014 alkaen, jos uusia 
suojattavia vastuita lisätään tai korvataan 
kyseisen päivämäärän jälkeen.”

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
ennen kuin hyvin monimutkaisten 
uudelleenarvopaperistamisten määritelmä 
on hyväksytty 150 artiklan 2 kohdan ea 
alakohdan mukaisesti. Kyseisen 
hyväksynnän jälkeen edellä olevaa 
1 kohtaa sovelletaan 31 päivän joulukuuta 
2010 jälkeen liikkeeseen laskettaviin uusiin 
uudelleenarvopaperistamisiin kuuluviin 
omaisuuseriin. Olemassa oleviin 
uudelleenarvopaperistamisiin kuuluviin 
omaisuuseriin 1 kohtaa sovelletaan 
määritelmän hyväksymisen jälkeen
31 päivästä joulukuuta 2014 alkaen, jos 
uusia suojattavia vastuita lisätään tai 
korvataan kyseisen päivämäärän jälkeen.”

Or. en

Perustelu

Pankkien uhkarohkeus johti riskialttiuteen, jota ei ymmärretty, mikä puolestaan vaikutti 
ratkaisevalla tavalla kriisin etenemiseen. Valvojaa koskevan asianmukaisen huolellisuuden 
edellyttämiselle on siksi olemassa vahvat perusteet. On kuitenkin oleellisen tärkeää määritellä 
selkeästi ja täsmällisesti kyseiset uudelleenarvopaperistamiset, jotta varmistetaan 
sääntelyvarmuus ja suojellaan valvojia liialliselta työmäärältä tämän säännöksen laajan 
soveltamisen vuoksi.  Määritelmän ehtona pitäisi siksi olla delegoituja säädöksiä koskevan 
menettelyn mukainen hyväksyntä.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
Osasto VI – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Korvataan VI osaston otsikko 
seuraavasti:
"DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA"

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Muutetaan 150 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
"1. Rajoittamatta ehdotusta, joka 
komission on esitettävä 62 artiklan 
nojalla, omien varojen osalta tehdään 
delegoiduilla säädöksillä 151, 151 a ja 151 
b artiklan mukaisesti tekniset 
mukautukset [...]:"

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(10 c) Korvataan 150 artiklan 2 kohdan 
johdantolause seuraavasti:
"Komissio voi toteuttaa seuraavat [...] 
toimet:"

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 d) Lisätään 150 artiklan 2 kohdan 
ensimmäiseen alakohtaan alakohta 
seuraavasti:
"(f a) määritelmä siitä, minkätyyppisiä 
uudelleenarvopaperistamisia pidetään 
tässä yhteydessä ”hyvin monimutkaisina” 
tämän artiklan 122 b artiklassa 
tarkoitetulla tavalla."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 e kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(10 e) Korvataan 150 artiklan 2 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
"[...] kyseiset toimenpiteet vahvistetaan 
151, 151 a ja 151 b artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 f kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 g kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 g) Lisätään 151 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”-2a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 h kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 h) Lisätään 151 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"-2 b. Komissiolle siirrettyyn valtaan 
antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 
151 a ja 151 b artiklassa asetettuja 
ehtoja."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 i kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(10 i) Poistetaan 151 artiklan 3 kohta.

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 j kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 a artikla (uusi) (VI osasto)

Komission teksti Tarkistus

(10 j) 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 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
3. 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
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Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 k kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
151 b artikla (uusi) (VI osasto)

Komission teksti Tarkistus

(10 k) Lisätään 151 a artiklan jälkeen 
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. 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

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 l kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
152 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 l) Lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”5 a. Luottolaitoksilla, jotka laskevat 
riskipainotettujen saamisten 
yhteismäärän 84–89 artiklan mukaisesti, 
on oltava 31 päivään joulukuuta 2011 
saakka vähintään 5 kohdan c tai 
tarvittaessa d alakohdassa mainittuja 
määriä vastaavat omat varat."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 m kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
152 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 m) Lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 b. Luottolaitoksilla, jotka laskevat 
operatiivisen riskin 
pääomavaatimuksensa käyttämällä 
105 artiklassa tarkoitettua kehittynyttä 
mittaamismenetelmää, on oltava 
31 päivään joulukuuta 2011 saakka 
vähintään 5 kohdan c tai tarvittaessa d 
alakohdassa mainittuja määriä vastaavat 
omat varat."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
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pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 n kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
152 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 n) Lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 c. Edellä 5 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetun määrän on oltava 
80 prosenttia siitä omien varojen 
vähimmäismäärästä, joka luottolaitokselta 
vaadittaisiin direktiivin 93/6/ETY 
4 artiklan ja direktiivin 2000/12/EY 
nojalla, sellaisina kuin niitä sovellettiin 
ennen 1 päivää tammikuuta 2007."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 o kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
152 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 o) Lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti kohta:
"5 d. Edellä 5 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen luottolaitosten osalta 
5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu 
määrä voi toimivaltaisten viranomaisten 
luvalla olla 80 prosenttia siitä omien 
varojen vähimmäismäärästä, joka noilta 
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luottolaitoksilta vaadittaisiin 
78 - 83 artiklan, 103 tai 104 artiklan ja 
direktiivin 2006/49/EY nojalla, sellaisena 
kuin niitä sovelletaan ennen 1 päivää 
tammikuuta 2011."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 p kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
152 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 p) Lisätään 152 artiklaan kohta 
seuraavasti:
“5 e. Luottolaitos voi soveltaa 5 kohdan 
d alakohtaa ainoastaan, jos se alkoi 
käyttää sisäisten luottoluokitusten 
menetelmää tai kehittyneitä 
mittaamismenetelmiä 
pääomavaatimustensa laskemiseen 
1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen 
jälkeen."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen julkaisemisen jälkeen Baselin komitea suostui jatkamaan Basel I:n 
pohjalta vielä jatkokauden sillä aikaa, kun muista uudistuksista keskustellaan. 

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 q kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
156 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 q) Lisätään 156 artiklan 3 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"Komissio tarkastelee joulukuuhun 2012 
mennessä palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
koskevia säännöksiä, kuten liitteissä V ja 
XII olevia säännöksiä, ja raportoi niistä 
kiinnittäen erityistä huomiota niiden 
tehokkuuteen, täytäntöönpanoon ja 
valvontaan kansainvälisen tilanteen 
kehityksen mukaisesti. Tarkastelussa 
etsitään mahdollisia porsaanreikiä, joita 
aiheutuu suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta näihin säännöksiin. 
Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen 
mahdollisine ehdotuksineen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle."

Or. en

Perustelu

Asianmukaista palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskeva keskustelu kehittyy nopeasti, ja siksi olisi 
paikallaan järjestää lyhyt uudelleentarkastelujakso tarpeellisten muutosten käsittelemiseksi 
ajallaan.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 r kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
156 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 r) Lisätään 156 artiklan 3 a kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
"Yhdenmukaisuuden ja yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien 
varmistamiseksi komission olisi 
tarkasteltava uudelleen 54 artiklan 
täytäntöönpanoa eri puolilla unionia 
toteutettavien toimien ja rangaistusten 
yhdenmukaisuuden osalta sekä annettava 
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tarvittaessa ehdotuksia asiasta."    

Or. en

Perustelu

Merkittävästi erilaisten rangaistusten soveltaminen vaarantaisi yhtäläisten 
toimintamahdollisuuksien noudattamisen ja saattaisi johtaa sääntelyn katvealueille. 
Komissiolta olisi siksi edellytettävä jäsenvaltioiden hyväksymien toimien tai rangaistusten 
uudelleentarkastelua.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
VIII luku - 2 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan VIII luvun 2 jakson 
otsikko seuraavasti:
"Delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanovalta"

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 b kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Korvataan 41 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Edellä 1 kohdassa [...] tarkoitetut 
toimenpiteet vahvistetaan 42, 42 a ja 42 
b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
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säädöksillä.

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 c kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 d kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Lisätään 42 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle."
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Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 e kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Lisätään 42 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 b. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 42a ja 
42b artiklassa säädettyjä ehtoja."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 f kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 f) Lisätään 42 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

"42 a 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 
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säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
sekä mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
3. 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

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 g kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
42 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 g) Lisätään 42 a artiklan jälkeen 
artikla 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. 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 
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voimaan."

Or. en

Perustelu

Mukautuminen Lissabonin sopimuksen delegoituja säädöksiä koskeviin määräyksiin.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 h kohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 h) Lisätään 51 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen kaikista 
pääomavaatimuksia koskevien 
menetelmien ja vähimmäistasojen 
kansainvälisellä tasolla sovituista 
toimenpiteistä, jotka aiheutuvat 
korrelaatiokaupankäynnin 
erityiskohtelusta, kuten esimerkiksi 
vähimmäismäärän asettamisesta. Jos 
kyseisestä vähimmäismäärästä on 
olemassa kansainvälinen sopimus, 
komissio hyväksyy sen 42, 42a ja 
42b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä."

Or. en

Perustelu

Sen jälkeen kun korrelaatiokaupankäynti jätettiin tämän direktiivin toimien ulkopuolelle, 
Baselin komitea toteuttaa vaikutustenarvioinnin määritelläkseen korrelaatiokaupankäynnin 
vähimmäistasovaatimusten tarpeellisuuden. Tällaisen vaatimuksen käyttöönottoon 
tarvittaisiin parlamentin ja neuvoston hyväksyntä delegoidulla säädöksellä
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

22. Luottolaitosten laatiessa ja soveltaessa 
sellaisia henkilöstöryhmiä koskevaa 
palkka- ja palkkiopolitiikkaa, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden riskiprofiiliin, 
luottolaitosten on noudatettava seuraavia 
periaatteita tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa niiden kokoon, sisäiseen 
organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, 
laajuuteen ja monitahoisuuteen:

22. Luottolaitosten laatiessa ja soveltaessa 
sellaisia henkilöstöryhmiä ja ylintä johtoa 
koskevaa palkka- ja palkkiopolitiikkaa, 
joiden ammatillisella toiminnalla on 
olennainen vaikutus niiden riskiprofiiliin, 
luottolaitosten on noudatettava seuraavia 
periaatteita tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa niiden kokoon, sisäiseen 
organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, 
laajuuteen ja monitahoisuuteen:

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palkka- ja palkkiopolitiikka noudattaa 
luottolaitoksen liiketoimintastrategiaa, 
tavoitteita, arvoja ja pitkän aikavälin etuja;

(b) palkka- ja palkkiopolitiikka noudattaa 
luottolaitoksen liiketoimintastrategiaa, 
tavoitteita, arvoja ja pitkän aikavälin etuja, 
ja se sisältää eturistiriitojen välttämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
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hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) luottolaitoksen hallintoelin 
(valvontatoimi) vahvistaa palkka- ja 
palkkiopolitiikan yleiset periaatteet ja 
vastaa sen täytäntöönpanosta; 

(c) luottolaitoksen hallintoelin 
(valvontatoimi) hyväksyy ja määräajoin 
tarkistaa palkka- ja palkkiopolitiikan 
yleiset periaatteet ja vastaa sen 
täytäntöönpanosta; 

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vähintään vuosittain tarkastetaan 
keskitetysti, riippumattomasti ja sisäisesti, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan 
täytäntöönpanossa on noudatettu 
hallintoelimen (valvontatoimi) 
määrittelemää palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja -menettelyjä;

(d) vähintään vuosittain tarkastetaan 
keskitetysti, riippumattomasti ja sisäisesti, 
että palkka- ja palkkiopolitiikan 
täytäntöönpanossa on noudatettu 
hallintoelimen (valvontatoimi) 
hyväksymää palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -menettelyjä;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.
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Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) valvontamenettelyihin osallistuvat 
henkilöstön jäsenet ovat riippumattomia 
valvonnassaan olevista 
liiketoimintayksiköistä, heillä on 
asianmukainen toimivalta ja he saavat 
tehtäviinsä liittyvien tavoitteiden 
saavuttamisen mukaisen korvauksen 
riippumatta siitä, millainen on heidän 
valvonnassaan olevien liiketoiminta-
alojen tulos;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) tulosta arvioidaan monivuotisessa 
kehyksessä, jotta voitaisiin varmistaa, että 
arviointiprosessi perustuu pidemmän 
aikavälin tulokseen ja että palkka- ja 
palkkiojärjestelmän tulosperusteisten 
osatekijöiden tosiasiallinen maksaminen 
kattaa sellaisen ajanjakson, jossa otetaan 
huomioon luottolaitoksen liiketoiminnan 
perussykli ja sen liiketoimintariskit; 
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Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) muuttuvien palkkioiden 
kokonaismäärä ei rajoita luottolaitoksen 
kykyä vahvistaa pääomapohjaa; 

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) tällä hetkellä poikkeuksellisesta 
valtiontuesta hyötyvien luottolaitosten 
tapauksessa kyseisen laitoksen johtajille 
ei makseta muuttuvia palkkio-osia;

Or. en

Perustelu

Koska johtajat ovat vastuussa yrityksensä kokonaistuloksesta ja koska finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmä on vaatinut bonuksien sitomista tulokseen, johtajien bonusten 



PR\807519FI.doc 39/58 PE439.301v03-00

FI

maksamiselle ei ole perusteita, jos yritys tarvitsee edelleen poikkeuksellista valtiontukea. 
Tällainen toimi ehkäisee myös moraalikadon riskiä kyseisten palkkioiden maksamisen 
suhteen, ja sillä varmistetaan keskittyminen laitoksen ja etenkin sen pääomapohjan 
vahvistamiseen, jotta veronmaksajien rahat voidaan maksaa takaisin ja vähentää valtiontuen 
tarvetta. 

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e d) taattu muuttuva palkkio on poikkeus, 
ja sitä maksetaan vain uuden henkilöstön 
palkkaamisen yhteydessä ja ainoastaan 
ensimmäisenä vuonna;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti. 
Riittävän suuri osuus palkan tai palkkion 
kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, 
jotta pystytään noudattamaan täysin 
joustavaa bonuspolitiikkaa, jonka 
mukaisesti bonus saatetaan myös jättää 
maksamatta;

(f) palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat 
osat tasapainotetaan asianmukaisesti. 
Riittävän suuri osuus palkan ja palkkioiden 
kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, 
jotta pystytään noudattamaan täysin 
joustavaa muuttuvien palkkio-osien 
politiikkaa, jonka mukaisesti muuttuva 
palkkio-osa saatetaan myös jättää 
maksamatta, eikä muuttuva palkkio-osa 
saa missään tapauksessa ylittää 
50 prosenttia kyseisen henkilön 
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kokonaispalkkioista;

Or. en

Perustelu

Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteita koskevien muiden säännösten 
mukaisesti kiinteiden ja muuttuvien palkkio-osien välisen tasapainon periaatteen mukana 
pitäisi olla vähimmäistaso, jolla varmistettaisiin sen tehokas täytäntöönpano. 

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) bonuksia tai bonuspooleja laskettaessa 
käytettäviä suoritustason 
mittausmenetelmiä voidaan mukauttaa 
nykyisten ja tulevien riskien valossa, ja 
huomioon otetaan myös 
pääomakustannukset ja vaadittu 
likviditeetti;

(h) muuttuvien palkkio-osien poolin koko 
ja sen jakaminen luottolaitoksen sisällä 
pitää sisällään nykyisiä ja mahdollisia 
riskejä, ja etenkin:

– otettujen riskien tukemiseen tarvitun 
pääoman kustannukset ja määrä;
– liiketoiminnan harjoittamiseen 
tarvittavan likviditeettiriskin kustannukset 
ja määrä; ja
– nykyisiin ansioihin sisällytettyjen 
tulevien ansioiden ajoitus ja 
todennäköisyys;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) luottolaitoksen heikko tai 
negatiivinen tulos johtaa yleensä sen 
kaikkien muuttuvien palkkio-osien 
huomattavaan vähentymiseen, kun
otetaan huomioon sekä nykyinen korvaus 
että aiemmin ansaittujen maksuosuuksien 
supistuminen esimerkiksi malus-
järjestelmän tai takaisin perittävien 
summien muodossa; 

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h b) huomattava osuus kaikista 
muuttuvista palkkio-osista maksetaan 
luottolaitoksen osakkeina tai osakkeisiin 
liittyvinä välineinä kyseisen laitoksen 
oikeudellisen rakenteen mukaan tai 
listaamattomien luottolaitosten ollessa 
kyseessä tarvittaessa muunlaisina muina 
kuin käteisvälineinä, ja kyseinen osuus on 
vähintään 50 prosenttia; näihin 
osakkeisiin, osakkeisiin liittyviin 
välineisiin ja muihin kuin 
käteisvälineisiin sovelletaan 
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asianmukaista yhtiöön jätettävää voittoa 
koskevaa politiikkaa, jonka tarkoituksena 
on saada kannustimet vastaamaan 
luottolaitoksen pitkän aikavälin etuja, ja 
voittojen jättämisaika on vähintään kolme 
vuotta;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteeseen osakkeiden 
muodossa suoritettavista maksuista. Kyseinen lähestymistapa yhtenäistää kannustimia ja 
lujittaa yrityksen pääomatilannetta.  Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän 
periaatteet edellyttävät asianmukaisen pitkää aikaa voittojen jättämiseksi yritykseen, jotta 
varmistettaisiin toimenpiteen tehokkuus. Muualla toteutetun lähestymistavan mukaisesti on 
asianmukaista huolehtia, että tälle ajanjaksolle asetetaan vähimmäisaika. Komission 
suosituksen (2009)3177 ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän bonuksien 
lykkäämistä koskevien sääntöjen mukaan kolme vuotta on sopiva vähimmäisaika.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) jos bonus on merkittävä, sen 
huomattavan osan maksua lykätään 
asianmukaisen ajan, ja maksu perustuu 
yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen 
tulevaisuudessa.”

(i) huomattavan muuttuvan palkkio-osan 
maksua lykätään riittävän pitkäksi 
katsotuksi ajaksi; lykättävän osuuden 
koko ja lykättävän ajan pituus 
määritellään liiketoimintasyklin, 
liiketoiminnan luonteen, riskien ja 
kyseessä olevan henkilöstön jäsenen 
toimenkuvan mukaisesti; maksamista 
koskevien lykkäämisjärjestelyjen 
mukaisesti maksettavan palkan tai 
palkkion käyttöoikeus syntyy maksujen 
suhteessa; vähintään 40 prosenttia 
muuttuvasta palkkio-osuudesta lykätään; 
jos muuttuva palkkio-osa on erityisen 
suuri, vähintään 60 prosenttia määrästä 
lykätään ja lykkäysaika on vähintään 
kolme vuotta;”
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Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän bonusten lykkäämistä 
koskevaan näkemykseen. Tarkistuksella tehdään selväksi, että lykkäyksen määrä ja kestoaika 
määritellään liiketoimintasyklin ja kyseisen henkilön, yksikön ja yrityksen toimenkuvan 
perusteella, ja siksi kolmen vuoden lykkäysaika on vain vähimmäisaika, ja pitemmät 
ajanjaksot voivat olla mahdollisia.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) muuttuva palkkio-osa, johon sisältyy 
osuus, jonka maksaminen on jaksotettu, 
maksetaan tai oikeus siihen syntyy 
ainoastaan, jos se on kestävää ottaen 
huomioon luottolaitoksen taloudellisen 
tilanteen ja perusteltua 
liiketoimintayksikön ja kyseisen henkilön 
suorituksen huomioon ottaen;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i b) henkilöstöltä on vaadittava sitoumus 
siitä, ettei se käytä henkilökohtaisia 
suojausstrategioita tai palkkaan ja 
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palkkioon ja vahinkovastuuseen liittyvää 
vakuutusta palkka- ja 
palkkiojärjestelyihin sisältyvien 
riskinsovittamisvaikutusten 
vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite V – 11 jakso – 22 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kokonsa, sisäisen organisaationsa 
sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja 
monitahoisuuden johdosta merkittävinä 
pidettävien luottolaitosten on perustettava 
palkka- ja palkkiokomitea. Palkka- ja 
palkkiokomitea on muodostettava siten, 
että se voi pätevästi ja itsenäisesti arvioida 
palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja niitä 
koskevia käytäntöjä sekä riskienhallintaa 
sekä pääomien ja likviditeetin hoitoa 
varten luotuja kannustimia. 
Palkka- ja palkkiokomitea vastaa 
palkkoja ja palkkioita koskevien päätösten 
valmistelusta, mukaan lukien ne 
hallintoelimen valvojan ominaisuudessa 
tekemät päätökset, joilla on vaikutuksia 
kyseisen luottolaitoksen riskeihin ja 
niiden hallintaan. Palkka- ja 
palkkiokomitean puheenjohtajan sekä 
jäsenistön enemmistön on oltava sellaisia 
johtoportaan jäseniä, jotka eivät ole 
toimeenpanevassa roolissa kyseisessä 
luottolaitoksessa. Kun kyseisiä päätöksiä 
valmistellaan, palkkio- ja palkkakomitea 
ottavat huomioon luottolaitoksen 
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osakkeenomistajien, sijoittajien ja muiden 
sidosryhmien pitkän aikavälin edut.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan, että palkkio- ja palkkapolitiikka vastaa yrityksen, sen osakkeenomistajien, 
sijoittajien ja muiden sidosryhmien pitkän aikavälin etuja, komiteassa olisi oltava ainakin 
puheenjohtajana ja enemmistönä sellaisia jäseniä, jotka eivät ole toimeenpanevissa tehtävissä 
olevia johtajia.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Korvataan liitteen XII otsikko 
seuraavasti:
AVOIMUUDEN JA TIETOJEN 
JULKISTAMISEN TEKNISET 
KRITEERIT

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ilmentämään uusia avoimuusvaatimuksia, jotta direktiivi olisi 
yhteneväinen finanssivakauden valvontaryhmän periaatteiden kanssa.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta– c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

15. Seuraavat tiedot on annettava
luottolaitoksen palkka- ja 
palkkiokäytänteistä niiden 

Seuraavat tiedot, joihin sisältyvät 
vähintään vuosittain tehtävät säännölliset 
päivitykset, on julkistettava luottolaitoksen 
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henkilöstöryhmien osalta, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden riskiprofiiliin:

palkka- ja palkkiokäytänteistä niiden 
henkilöstöryhmien osalta, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden riskiprofiiliin:
Luottolaitosten on sovellettava kyseisiä 
vaatimuksia tavalla, joka on oikeassa 
suhteessa niiden kokoon, sisäiseen 
organisaatioon sekä toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monitahoisuuteen.

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta– c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedot tulosten mittaamisessa ja 
riskipainotuksessa käytetyistä perusteista;

(c) palkka- ja palkkiojärjestelmän 
muodostumisen tärkeimmät tekijät, joihin 
kuuluvat tiedot tulosten mittaamisessa ja 
riskipainotuksessa käytetyistä perusteista, 
lykkäämismenettely ja oikeuksien 
syntymisperusteet;

Or. en

Perustelu

Mukautuminen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteisiin G20-ryhmän 
hyväksymällä tavalla.
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Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta– c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – e kohta

Komission teksti Tarkistus

(e) mahdolliseen bonusjärjestelmään ja 
muihin luontoisetuihin sovellettavat 
keskeiset parametrit ja perusteet.”

(e) mahdolliseen muuttuvien palkkio-osien 
järjestelmään ja muihin luontoisetuihin 
sovellettavat keskeiset parametrit ja 
perusteet."

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta– c alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XII – 2 osa – 15 kohta – e a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) palkkoja ja palkkioita koskevat 
koostetut määrälliset tiedot, jotka on 
jaoteltu liiketoiminta-alojen ja henkilön 
aseman mukaan: ylin johto ja henkilöstön 
jäsenet, joiden toiminnalla on olennainen 
vaikutus luottolaitoksen riskiprofiiliin; 
tiedoista on käytävä ilmi:
(i) tilivuoden palkkojen ja palkkioiden 
määrä palkkoihin ja kiinteisiin ja 
muuttuviin palkkio-osiin ja kyseisten 
palkkojen ja palkkioiden saajien määrä;
(ii) muuttuvien palkkio-osien määrä ja 
muoto jaettuna käteisvälineisiin, 
osakkeisiin sekä osakkeisiin liittyviin ja 
muihin välineisiin;
(iii) niiden maksettavien palkkojen ja 
palkkioiden määrä, joiden maksamista on 
lykätty ja jotka on jaettu osuuksiin sen 
mukaan, onko oikeus niihin jo syntynyt 
vai ei;
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(iv) niiden lykättyjen palkkojen ja 
palkkioiden määrä, jotka on ansaittu 
tilikauden aikana, jotka on maksettu ja 
joita on alennettu vastaamaan 
saavutettuja tuloksia;
(v) tilivuoden aikana maksettujen uusien 
työntekijöiden aloitusrahat ja 
irtisanomisajan palkat sekä näiden 
maksujen saajien määrä; ja
(vi) tilivuoden aikana maksettujen 
erorahojen ja niiden saajien määrä sekä 
yhdelle henkilölle suoritettu suurin 
tällainen korvaus.
Luottolaitoksen johtajien suhteen tässä 
kohdassa mainitut määrälliset tiedot 
asetetaan myös yleisön saataville 
yksittäisen johtajan päätöksellä.

Or. en

Perustelu

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

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

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta– a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
Liite I – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään kohta seuraavasti:
"14 a. Poiketen siitä, mitä 14 kohdassa 
säädetään, laitos voi määritellä 
korrelaatiokaupankäyntisalkkua 
koskevan erityisriskin 
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pääomavaatimuksen seuraavasti: Laitos 
laskee i) erityisriskin pääomavaatimuksen 
kokonaismäärän, jota sovelletaan 
ainoastaan 
korrelaatiokaupankäyntisalkun pitkiin 
nettopositioihin, ja ii) erityisriskin 
pääomavaatimuksen kokonaismäärän, 
jota sovelletaan ainoastaan 
korrelaatiokaupankäyntisalkun lyhyisiin 
nettopositioihin. Näistä yhteenlasketuista 
kokonaismääristä suurempi on 
korrelaatiokaupankäyntisalkkua 
koskevan erityisriskin pääomavaatimus.
Tässä direktiivissä 
korrelaatiokaupankäyntisalkku käsittää 
arvopaperistetut positiot ja n:nnen 
tappion luottojohdannaiset, jotka täyttävät 
seuraavat edellytykset:
(a) Positiot eivät ole 
uudelleenarvopaperistettuja positioita, 
arvopaperistettujen omaisuuserien 
etuoikeusluokan optioita eivätkä mitään 
muita arvopaperistettujen vastuiden 
johdannaisia, jotka eivät tarjoa 
suhteellista osuutta etuoikeusluokan 
tuotosta (muun muassa synteettisiä super 
senior -johdannaisia ei lasketa mukaan); 
sekä
(b) kaikki referenssivälineet ovat yhden 
kohteen välineitä mukaan lukien yhteen 
riskikohteeseen perustuvat 
luottojohdannaiset, joille on olemassa 
likvidit kahdensuuntaiset markkinat. 
Tämä sisältää myös näihin 
referenssiomaisuuseriin luettavat yleisesti 
kaupan kohteena olevat indeksit. 
Kahdensuuntaisten markkinoiden 
katsotaan olevan olemassa, jos on tehty
vilpittömässä mielessä itsenäisiä osto- ja 
myyntitarjouksia, niin että hinta on 
järkevässä suhteessa viimeisimpään 
myyntihintaan, tai että sen hetkiset 
vilpittömässä mielessä tehtyjen osto- tai 
myyntitarjousten noteeraukset voidaan 
määritellä yhden päivän aikana ja 
selvittää kyseiseen hintaan suhteellisen 
lyhyen ajan kuluessa kaupankäyntitavan 



PE439.301v03-00 50/58 PR\807519FI.doc

FI

mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhteneväinen Baselin komitean päätöksen kanssa, jossa korrelaatiokauppa 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 1 kohta– a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/49/EY
Liite I – 14 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Lisätään kohta seuraavasti:
“14 b. Positiot, jotka viittaavat 
jompaankumpaan seuraavista, eivät voi 
olla osa korrelaatiokaupankäyntisalkkua:
(a) suojattava vastuu, joka voidaan 
luokitella luottolaitoksen 
kaupankäyntivarastoon kuulumattomiin, 
direktiivin 2006/48/EY 79 artiklan kohdan 
i ja h alakohdassa lueteltuihin 
vastuuryhmiin; tai
(b) erillisyhtiöön kohdistuva saatava.
Laitos voi sisällyttää 
korrelaatiokaupankäyntisalkkuun 
positioita, jotka eivät ole 
arvopaperistettuja omaisuuseriä eivätkä 
n:nnen tappion luottojohdannaisia, mutta 
jotka suojaavat tämän 
kaupankäyntisalkun muita positioita 
edellyttäen, että välineelle tai sen kohde-
etuuksille on olemassa 14 a kohdan b 
alakohdan mukaiset likvidit 
kahdensuuntaiset markkinat."

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on yhteneväinen Baselin komitean päätöksen kanssa, jossa korrelaatiokauppa 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II – 3 kohta– d alakohta
Direktiivi 2006/49/EY
Liite V – 5 k a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 k a. Toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat sisäisen menetelmän käytön 
pääomavaatimuksen korotuksen 
laskemiseksi 
korrelaatiokaupankäyntisalkkua 
koskevan pääomavaatimuksen sijasta 
liitteessä I olevan 14 a kohdan mukaisesti 
edellyttäen, että kaikki tämän kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät. 
Mainitunlaisen sisäisen menetelmän on 
riittävällä tavalla katettava kaikki 
hintariskit 99,9 prosentin luottamusvälillä 
yhden vuoden pääomahorisontin aikana 
olettaen, että riskin taso on vakaa ja että 
sitä mukautetaan tarvittaessa likviditeetin, 
markkinakeskittymien, suojausten ja 
valinnaisuuden vaikutusten mukaisesti. 
Laitos voi sisällyttää tähän menetelmään 
mitä tahansa positioita, joita hoidetaan 
yhdessä korrelaatiokaupankäyntisalkun 
positioiden kanssa, ja ne voivat siten 
jättää nämä positiot tämän liitteen 5a 
kohdassa edellytetyn menetelmän 
ulkopuolelle.
Erityisesti seuraavat riskit on otettava 
riittävän hyvin huomioon:
(i) useista tappioista syntyvä 
kumulatiivinen riski mukaan lukien 
tappioiden järjestys, etuoikeusluokkien 
tuotteissa;
(ii) luottoriskimarginaalin riski mukaan 
lukien gammavaikutukset ja ristikkäiset 
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gammavaikutukset;
(iii) laskennallisten korrelaatioiden 
volatiliteetti mukaan lukien 
luottoriskimarginaalien ja korrelaatioiden 
välinen ristikkäisvaikutus;
(iv) perusriski, jossa mukana:
– indeksin perusriski ja sen vaihtolainojen 
perusriski; ja
– indeksin ja henkilökohtaisten salkkujen 
laskennallisen korrelaation välinen 
perusriski;
(v) perintäasteen volatiliteetti, sillä se 
liittyy perintäasteen taipumukseen 
vaikuttaa herkästi etuoikeusluokan 
hintoihin; ja
(vi) siltä osin kuin kokonaisriskilukuun 
sisältyvät dynaamisesta suojauksesta 
saatavat edut, suojausvajeen riski ja 
suojausten uudelleentasapainotuksen 
mahdolliset kustannukset.
Tätä kohtaa sovellettaessa laitoksella on 
oltava riittävästi markkinatietoja sen 
varmistamiseksi, että se kattaa täysin 
näiden vastuiden ilmeiset riskit sisäisessä 
menetelmässään tässä kohdassa 
asetettujen normien mukaisesti, osoittaa 
toteutumatestauksella tai muulla 
asianmukaisella tavalla, että sen 
riskimittareilla voidaan asianmukaisesti 
selittää näiden tuotteiden aiemmat 
hintojen muutokset, ja varmistaa, että se 
voi erottaa ne positiot, jotka sillä on lupa 
sisällyttää pääomavaatimukseen tämän 
kohdan mukaisesti, niistä positioista, 
joiden osalta sillä ei ole tällaista lupaa.
Tämän kohdan mukaisten salkkujen 
osalta laitoksen on sovellettava 
säännönmukaisesti erityisiä, ennalta 
määritettyjä stressiskenaarioita. Näissä 
stressiskenaarioissa on tarkasteltava 
stressin vaikutuksia 
maksukyvyttömyysasteeseen, 
perintäasteeseen, 
luottoriskimarginaaleihin ja 
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korrelaatiokaupankäyntiyksikön voitto-
tappio -korrelaatioon. Laitoksen on 
sovellettava näitä stressiskenaarioita 
vähintään viikoittain ja raportoitava 
tuloksista toimivaltaisille viranomaisille 
vähintään neljännesvuosittain, mukaan 
lukien vertailut laitoksen tämän kohdan 
mukaisen pääomavaatimuksen kanssa. 
Tapauksista, joissa stressitestit osoittavat 
tämän pääomavaatimuksen olennaista 
vajausta, on raportoitava toimivaltaisille 
viranomaisille ripeästi. Toimivaltaisten 
viranomaisten on harkittava näiden 
stressitestien tulosten perusteella 
korrelaatiokaupankäyntisalkkua 
koskevan pääomavaatimuksen 
korottamista direktiivin 2006/48/EY 
136 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Laitoksen on laskettava kaikkien 
hintariskien kattamisen edellyttämä 
pääomavaatimus vähintään kerran 
viikossa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhteneväinen Baselin komitean päätöksen kanssa, jossa korrelaatiokauppa 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle.
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PERUSTELUT

Tiivistelmä

Komissio hyväksyi tämän pääomavaatimuksia koskevan direktiivin kolmannen 
uudelleentarkastelun 13. heinäkuuta 2009. Ehdotuksen keskeiset osat ovat

 palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja ennen kaikkea bonuksia koskevien täsmällisten 
sääntöjen ja asianmukaisten valvontatoimien ja -seuraamusten käyttöönotto

 kaupankäyntivarastoon kuuluvien erien tehostetut pääomavaatimukset1

 uudelleenarvopaperistamiseen2 sovellettavien pääomavaatimusten saattaminen ajan 
tasalle

Finanssikriisi ja tarve laajamittaiselle veronmaksajilta saatavalle tuelle on paljastanut 
merkittäviä heikkouksia maailmanlaajuisessa pankkitoiminnassa.

Riittävän pääoman puuttuminen pankkijärjestelmästä oli keskeinen osa kriisiä. Pankkien 
riskimalleissa oli yhä yleisempää otaksua, että kaupankäynnin vastikkeeksi tarvittiin 
vähemmän pääomaa.

Kriisin kehittyessä pääoman puute havaittiin nopeasti, ja se edellytti laajamittaista ja 
epäsuoraa valtion tukea. EU:n alueella myönnettiin noin 3,9 biljoonaa euroa suoraa rahoitusta 
valtiolta.

Veronmaksajat eivät enää hyväksy sitä, että pankit yksityistävät voittonsa, mutta sosialisoivat 
tappionsa, etenkin kun poikkeuksellisen valtiontuen saamisen jälkeen pankit tekivät 
seuraavana vuonna suuria voittoja ja myönsivät bonuksia.

Pankkialan palkka- ja palkkiopolitiikka ja ennen kaikkea liialliset bonukset ovat toimineet 
kannustimena lyhyen aikavälin voittojen metsästykselle pitkän aikavälin vakauden 
kustannuksella. Koska yksittäisten pörssimeklareiden ja johtajien kannustimet ovat keskeisiä 
yrityksen päätöksenteon kannalta, kyseinen politiikka pahensi yritysten ja koko 
finanssijärjestelmän riskejä. 

G20-ryhmä ja EU ovat käynnistäneet laajan uudistusohjelman tulevien kriisien 
ehkäisemiseksi, liiallisen riskinoton torjumiseksi ja pankkien pelastamista koskevan vastuun 
poistamiseksi veronmaksajilta. Esittelijä tukee tätä komission ehdotusta osana tätä 
uudistusprosessia, mutta ehdottaa toimia, joilla vahvistetaan palkka- ja palkkiojärjestelmää ja 
varmistetaan Baselin prosessin parlamentaarinen valvonta.

Palkat ja palkkiot

                                               
1 Pankkien ja sijoitusyhtiöiden myyntiä varten lyhytaikaisesti hallussaan pitämät omaisuuserät.
2 Arvopaperistamisia, joiden perustana on arvopaperistettuja omaisuuseriä.
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Finanssikriisin jälkeen komissio on tarkastellut lähemmin muuttuvia palkkio-osia. De 
Laroisièren mietinnössä suositellaan, että bonusten tulisi riippua suorituksista eikä olla 
taattuja ja että niiden maksaminen pitäisi jaksottaa useammalle vuodelle. Näitä periaatteita 
käytettiin rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevassa komission 
suosituksessa 30. huhtikuuta 2009, joka muodostaa perustan tämän ehdotuksen palkkoja ja 
palkkioita käsittelevälle osalle. Ehdotuksessa säädetään seuraamuksista rahoitustoimien ja 
muiden kuin rahoitustoimien osalta sekä rangaistuksen korottamisesta pääomavaatimusten 
suhteen. Komission tekstissä säädetään myös avoimuuden lisäämisestä ja 
ilmoitusvaatimuksista.

Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä julkaisi syyskuussa 2009 periaatteet 
moitteettomista palkitsemiskäytännöistä, jotka G20-johtajat hyväksyivät Pittsburghissa. 
Periaatteiden tarkoituksena on lopettaa sellaiset palkka- ja palkkiorakenteet, jotka kannustavat 
liialliseen riskinottoon tai jotka heikentävät rahoituslaitoksia. Periaatteissa säädellään 
moitteettomia palkitsemiskäytäntöjä viidellä eri alalla:

o hallinto

o palkitseminen ja pääoma

o palkkarakenne ja riskien sovittaminen

o tietojen julkistaminen

o valvonta

Moitteettoman palkitsemispolitiikan uudet periaatteet

Esittelijän esittämissä tarkistuksissa pyritään sisällyttämään finanssimarkkinoiden vakauden 
valvontaryhmän vahvistetut periaatteet tähän ehdotukseen vakaan ja oikeudenmukaisen 
palkka- ja palkkiojärjestelmän aikaansaamiseksi. Jäsenvaltiot voivat mennä tämän ehdotuksen 
vaatimuksia pitemmälle, mutta on tärkeää välttää sääntelyn katvealueille päätymistä ottamalla 
käyttöön vahvat vähimmäisnormit. Esittelijä ehdottaa siksi seuraavia vaatimuksia:

 Bonukset on myönnettävä pitkäaikaisen suoritustason perusteella eikä niiden saaminen saa 
olla varmaa; kultaisilla kädenpuristuksilla ei saa palkita epäonnistumisia.

 Yrityksen vakauden säilyttäminen on oltava sille ensisijaisen tärkeää. Siksi bonuksien
maksaminen ei saa rajoittaa yrityksen kykyä vahvistaa sen pääomapohjaa.

 Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteissa sovelletaan erityistoimia 
pankkeihin, jotka saavat poikkeuksellista valtiontukea. Moraalikadon ehkäisemiseksi 
yritykset pitäisi velvoittaa maksamaan tuet takaisin veronmaksajille, lujittamaan 
pääomapohjaansa ja vasta sen jälkeen antamaan mahdollisuus maksaa bonuksia 
johtajilleen.

 Bonuksien ja palkan välillä on oltava asianmukainen tasapaino; yksittäisen henkilön bonus 
ei saa olla enempää kuin 50 prosenttia vuoden kokonaispalkasta ja –palkkioista.
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 Vähintään 50 prosenttia bonuksista on maksettava osakkeina. Komission suosituksen 
(2009)3177 mukaan osakkeet on pidettävä ainakin kolmen vuoden ajan.

 Huomattava osuus kaikista bonuksista on lykättävä yrityksen myymien tuotteiden 
liiketoimintasyklin kannalta sopivan pitkäksi ajaksi, ja lykätty osuus olisi perittävä 
takaisin, jos työsuoritus jää tietyn tason alle.

 Joka tapauksessa vähintään 40 prosenttia bonuksista (60 prosenttia erityisen suurista 
bonuksista) on lykättävä myöhempään ajankohtaan. Maksamista on lykättävä vähintään 
kolmen vuoden ajaksi.

Yrityksen hallintotavan, avoimuuden ja ilmoittamisvelvollisuuden parantamista koskevat 
säännökset

Sääntelytoimet ja valvonta eivät korvaa yrityksen tehokasta hallintotapaa ja avoimuutta. On 
selvää, että ennen kriisiä osakkeenomistajat eivät valvoneet pankkien palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa tehokkaasti. Esittelijä ehdottaa seuraavaa:

 Yritysten on perustettava palkka- ja palkkiokomitea valvomaan toimintatapoja.

 Puheenjohtajan ja komitean jäsenten enemmistön on oltava muita kuin toimeenpanevassa 
asemassa olevia johtajia.

 Jäsenten tehtävänä on yrityksen osakkeenomistajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien 
pitkän aikavälin etujen puolustaminen.

 Yritysten on ilmoitettava julkisesti tietoja palkka- ja palkkiopolitiikastaan, kuten maksuista 
kullekin liiketoimintayksikölle ja yksittäisille johtajille.

Kansalliset ja unionin tason vertailut

Näillä toimilla keskitytään selkeästi palkka- ja palkkiopolitiikan riskitekijöiden 
käsittelemiseen. Esittelijä on kuitenkin huolissaan myös siitä, että rahoitusalan palkka- ja 
palkkiopolitiikka vääristää kannustimia muualla kansantalouden piirissä. Kansallisen tason 
valvojien olisi käytettävä palkka- ja palkkiopolitiikasta keräämiään tietoja vertaillakseen 
laitoksia kansallisella tasolla, kun taas Euroopan pankkiviranomaisen toimii samoin Euroopan 
laajuisesti. Vertailut, vahvempi hallinto- ja ohjausjärjestelmä, osakkeenomistajien osallisuus 
ja avoimuuden lisääminen auttavat suurta yleisöä, sijoittajia ja päättäjiä tekemään laajempia 
johtopäätöksiä rahoitusalan palkka- ja palkkiokäytännöistä.  

Baselin täytäntöönpano: kaupankäyntivarastoa ja 
uudelleenarvopaperistamista koskevat pääomavaatimukset

Kansainväliset keskustelut pääomavaatimuksista tapahtuvat Baselin pankkivalvontakomitean 
kautta. Baselin komiteassa sovitut muutokset on jo hyväksytty EU:ssa1 sovellettaviksi 
                                               
1 Direktiivi 2009/111/EY, "toinen vakavaraisuusdirektiivi”.
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31 päivästä joulukuuta 2010 alkaen.  Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa näkyvät Baselissa 
sovitut lisätoimet samaksi soveltamispäiväksi. Perinpohjaisemmista uudistuksista 
keskustellaan edelleen. Tämä ehdotus olisi siksi nähtävä osana uudistusprosessia.

Vakaammat pankit

Pankit ovat hyväksyneet periaatteen tiukemmista pääomavaatimuksista, mutta pyrkivät 
samalla viivyttämään näiden toimen käyttöönottoa tai jatkamaan nykyisten sääntöjen 
soveltamista olemassa oleviin omaisuuseriin. Pankit keskittyvät omien sanojensa mukaan 
lainauskapasiteetin mahdollisiin vaikutuksiin ja reaalitalouteen. Esittelijä tunnustaa, että 
voimakkaan elpymisen edistäminen on ratkaisevan tärkeää, ja hän onkin kuunnellut näitä 
huolenaiheita tarkasti. Kuitenkin on otettava huomioon kolme tärkeintä seikkaa:

1. Nämä toimet on suunniteltu korjaamaan riskien nykyinen aliarvostus 
kaupankäyntivarastossa ja uudelleenarvopaperistamisen kannalta. Korjaamisen 
laiminlyönti johtaisi uusien heikkouksien kasvuun pankkien taseissa ja jättäisi nykyisten 
heikkouksien suojan riittämättömäksi. Meidän on ehdottomasti edistyttävä näissä toimissa, 
tai vaarana on jälleen pankkien laajamittainen luhistuminen.  

2. Kaupankäyntivaraston varallisuuserät ovat rahoitustoimintaan kuuluviin lainoihin 
verrattuna olleet ’alihinnoiteltuja’ pääoman kustannusten suhteen, mikä on kannustanut 
keskittymään suuremman riskin kaupankäyntiin. Näiden kustannusten hillitseminen 
pienentää tätä liiallista keskittymistä, eikä niinkään kannusta vähentämään 
lainaustoimintaa.

3. Ehdotuksen ydinkohdista sovittiin Baselissa vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla, mikä 
antoi pankeille yli 18 kuukautta aikaa noudattaa suunniteltua täytäntöönpanopäivää. Tämän 
sopimuksen jälkeen pankit ovat osuutta hieman vähentäen maksaneet huomattavan osan 
vuoden 2009 tuloistaan osinkoina ja henkilöstön bonuksina, mikä tarkoittaa, että pankit itse 
katsovat, että ne voivat saavuttaa Baselin sitoumukset.

Esittelijä puoltaa siksi komission ehdotuksia Baselin sopimusten täytäntöönpanosta. Esittelijä 
ehdottaa tarkistuksia kolmella alalla:

Ensinnäkin on tarpeen harkita uutta Baselin päätöstä korrelaatiokaupankäynnin jättämisestä 
uusien kaupankäyntivarastoa koskevien vaatimusten ulkopuolelle.

Toiseksi korrelaatiokaupan pääomavaatimuksia koskevasta vähimmäistasosta käydään 
parhaillaan neuvotteluja Baselissa. Koska tätä ei ole vielä arvioitu kokonaisuudessaan, 
säännöksen käyttöönotto on ennenaikaista. Esittelijä kannattaa siksi päätösvallan siirtämistä 
vähimmäistason asettamiseksi, jos Baselissa niin sovitaan.

Kolmanneksi, komissiolla on erittäin järkevä ehdotus, jonka mukaan valvojan 
ennakkohyväksyntää tarvitaan asianmukaiseen huolellisuuteen erittäin monimutkaisten 
uudelleenarvopaperistamisten suhteen. Pankkien uhkarohkeus johti riskialttiuteen, jota ei 
ymmärretty, mikä puolestaan vaikutti ratkaisevalla tavalla kriisin etenemiseen. On kuitenkin 
oleellisen tärkeää määritellä selkeästi ja täsmällisesti kyseiset uudelleenarvopaperistamiset, 
jotta varmistetaan sääntelyvarmuus ja suojellaan valvojia liialliselta työmäärältä.  Toimenpide 
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edellyttää siksi parlamentin hyväksyntää määritelmälle delegoituja säädöksiä koskevan 
menettelyn mukaisesti.

Parlamentaarisen valvonnan vahvistaminen

Komissio neuvottelee Baselissa sopimuksista EU:n puolesta.  EU:n demokraattisten 
toimielinten kannalta ei ole hyväksyttävää jäädä ilman todellista sananvaltaa tässä prosessissa, 
etenkin kun Baselin neuvotteluissa kyseessä ovat perustavaa laatua olevat poliittiset 
uudistukset, eivätkä tekniset muutokset. Toisessa vakavaraisuusdirektiivissä oli 
uudelleentarkastelulauseke, joka edellytti, että komissio ilmoittaa vuoden 2009 loppuun 
mennessä näistä laajemmista uudistuksista.  Perinpohjaista arviota laaditaan parhaillaan. On 
oleellisen tärkeää, että tämän arvion tekemisen jälkeen, mutta ennen lisäsopimusten tekoa 
Baselissa, komissio käynnistää todellisen vuoropuhelun parlamentin kanssa varmistaakseen, 
että se neuvottelee selkeän demokraattisen mandaatin nojalla.


