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LYHYET PERUSTELUT

Tausta

De Larosièren raportin perusteella komissio on antanut ehdotuksia uudeksi Euroopan 
finanssivalvonnan arkkitehtuuriksi. Näiden komission 23. syyskuuta 2009 antamien 
lainsäädäntöehdotusten tarkoituksena on luoda

– yksittäisiä finanssilaitoksia valvova Euroopan finanssivalvojien järjestelmä 
(mikrotason valvonta), joka koostuu rinnakkain toimivista kansallisista 
valvontaviranomaisista ja uusista Euroopan valvontaviranomaisista1 siten, että 
finanssivalvonnan eurooppalaisen kokonaiskehyksen edut yhdistyvät mikrotason 
vakautta valvovien paikallisten elinten asiantuntemukseen

– Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan 
rahoitusvakauteen kokonaisuudessaan mahdollisesti kohdistuvia uhkia (makrotason 
valvonta). 

Euroopan valvontaviranomaiset ovat yhteisön elimiä, joilla on oikeushenkilön asema ja joiden 
tavoitteilla on (i) parannettava sääntelyn ja valvonnan tasoa sisämarkkinoilla, (ii) turvattava 
finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, (iii) pidettävä yllä 
rahoitusjärjestelmän vakautta ja vahvistettava valvonnan eurooppalaista ja kansainvälistä 
koordinointia. 

Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa ehdotuksen päämääriä ja on laatinut oikeudellisten asioiden 
valiokunnan lausunnon sellaiseksi, että se tukee rakentavasti asiasta vastaavan valiokunnan 
työtä. Valmistelija katsoo, että EU:n rahoitusmarkkinoiden ja instituutioiden kauaskantoiset 
uudistukset ovat välttämättömiä, jotta kilpailua voidaan lisätä edistämällä tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä ja varmistamalla järjestelyjen ja sääntelyn optimaalinen 
johdonmukaisuus. Valmistelija katsoo, että tässä lausunnossa esitettyjen innovaatioiden ja 
hienosäädön avulla ehdotuksella voidaan tehostaa valvontaa, sääntelyä ja rahoitusjärjestelmän 
riskien tunnistamista.

Valmistelija on vahvasti sitä mieltä, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksentekovaltuudet eivät saa vaikuttaa kansallisten valvontaelinten valvontavaltuuksiin 
eivätkä saa aiheuttaa epävarmaa sääntelytilannetta paikallisen valvonnan kohteina oleville 
yksittäisille toimijoille2. Näin ollen mahdollisuus, että arvopaperimarkkinaviranomainen voisi 

                                               
1 Ne ovat Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV).
2 Kuten EY:n tuomioistuin on todennut Meronin asiassa (Meroni vastaan korkea viranomainen, C -9/56 ja 10/56, 
Kok. 1958, s. 133 ja 157), toimielin ei voi siirtää toimivaltaa, jota sillä ei itsellään ole. Jos 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle myönnetään valtuudet päättää, noudattaako toimivaltainen kansallinen 
viranomainen yhteisön lainsäädäntöä kuten 9 artiklan 6 kohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa ehdotetaan, tämä 
tarkoittaisi sellaisten valtuuksien luovuttamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jotka ylittävät viranomaiselle 
määrätyn toimeenpanovallan asioissa, joissa lainsäädännön asianmukainen soveltamien on kiistanalaista.
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tehdä rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia yksittäisiä päätöksiä, olisi sallittava 
kriisitilanteissa sen mukaisesti, mitä 10 artiklan 3 kohdassa säädetään. 

Päivittäisten tilanteiden osalta oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi laajaa tukea 
saaneiden kompromissien pohjalta tarkistuksia, jotka koskivat viranomaisten toimivaltaa 
tehdä rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia yksittäisiä päätöksiä jokapäiväisissä 
tilanteissa (9 artiklan 6 kohta ja 11 artiklan 4 kohta), ja ehdotti viranomaisen ja komission 
välistä menettelyä viranomaisten toimivallan mukauttamiseksi paremmin Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 258 artiklassa komissiolle siirrettyyn toimivaltaan.

Sitovat säädökset olisi laadittava yksinomaan EU:n tasolla siten, että niistä vastaavat joko 
EU:n toimielimet tai valvontaviranomaiset mainittujen instituutioiden valvonnan alaisina ja 
toissijaisuuden periaatetta kunnioittaen. Toisaalta valmistelija pitää välttämättömänä sellaisten 
tulkintojen välttämistä, jotka eivät ole suhteellisia tavoitteeseen nähden, jotka ovat liiallisen 
yksityiskohtaisia ja joissakin tapauksissa puutteellisia siitä syystä, että ne on valmisteltu 
kiireellä ja ilman mitään todellista vuoropuhelua. Näin ollen valmistelija kannattaa 
ehdottomasti markkinatoimijoiden osallistumista päätöksentekoprosessiin. 

Mikrotason ja makrotason välinen yhteistyö ja tietojenvaihto on välttämätöntä. On kuitenkin 
tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikki toimivaltuudet ovat sopusoinnussa EU:n 
lainsäädännön mukaisen salassapitovelvollisuuden kanssa, jotta luottamukselliset tiedot 
pidetään poissa niiltä elimiltä ja viranomaisilta, joilla ei ole lupaa saada niitä käyttöönsä. On 
myös ehdottomasti otettava huomioon, että joissakin tapauksissa muille kuin toimivaltaisille 
viranomaisille toimitettavien yhdistettyjen tietojen tunnistamattomaksi muuntaminen on 
hankalaa1. Valmistelija katsoo edellä mainitun vuoksi, että luottamuksellisia tietoja on 
suojattava johdonmukaisesti ja EU:n lainsäädännön mukaisesti. 

Edellä mainittujen tärkeimpien asioiden lisäksi valmistelija katsoo ehdottomasti, että 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välittävää roolia on parannettava ja että rooli on 
määriteltävä paremmin. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen roolin olisi oltava 
kansainvälisempi mutta toisaalta sen tekemien sopimusten on edelleen oltava ei-sitovia. 
Täydentäviä toimia olisi edistettävä avoimuuden parantamiseksi ja hallinnollisten standardien 
käyttöä olisi edistettävä. 

Lopuksi valmistelija katsoo, että enemmän huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, 
että kuluttajien ja sijoittajien suojaaminen rahoitusmarkkinoilla otetaan ehdotuksessa 
riittävässä määrin huomioon.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

                                               
1 Esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa markkinoilla toimii vain muutamia suuria toimijoita. Näin ollen koottujen 
tietojen paljastaminen johtaisi väistämättä yksittäisiä yrityksiä koskevien tietojen paljastumiseen.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on 
osoittanut finanssivalvonnassa olevan 
merkittäviä puutteita, joita on paljastunut 
sekä yksittäistapauksissa että koko 
rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle 
pohjalle luodut valvontamallit ovat 
osoittautuneet puutteellisiksi, mistä syystä 
niillä ei voida valvoa nykypäivän todellisia 
integroituneita ja yhteenliittyneitä 
eurooppalaisia finanssimarkkinoita, joilla 
monet finanssiyritykset harjoittavat 
toimintaansa yli rajojen. Kriisi on 
paljastanut puutteita kansallisten 
valvontaviranomaisten välisessä 
yhteistyössä, koordinoinnissa ja 
luottamuksessa sekä siinä, miten 
yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset 
soveltavat yhteisön oikeutta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistaminen, että yhteisön
oikeutta sovelletaan kaikilta osin
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 
finanssimarkkinoiden eheydelle, 
tehokkuudelle ja moitteettomalle 
toiminnalle, rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden 
toimijoiden tasapuolisille 
kilpailuolosuhteille yhteisössä. Sen vuoksi 
olisi luotava mekanismi, jota 
arvopaperimarkkinaviranomainen voisi 
käyttää tapauksissa, joissa yhteisön
oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti 
tai kaikilta osin. Mekanismia olisi 

(17) Sen varmistaminen, että unionin
oikeutta sovelletaan kaikilta osin 
asianmukaisesti, on keskeinen edellytys 
finanssimarkkinoiden eheydelle, 
tehokkuudelle ja moitteettomalle 
toiminnalle, rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden 
toimijoiden tasapuolisille 
kilpailuolosuhteille unionissa. Sen vuoksi 
olisi luotava mekanismi, jota 
arvopaperimarkkinaviranomainen voisi 
käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeutta 
ei ole sovellettu. Mekanismia olisi 
käytettävä aloilla, joilla yhteisön 
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käytettävä aloilla, joilla yhteisön 
lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita.

lainsäädännössä asetetaan selviä ja 
ehdottomia velvoitteita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin ratkaista 
poikkeukselliset tilanteet, joissa 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, 
arvopaperimarkkina-viranomaiselle olisi 
annettava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan 
yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä 
toimivalta olisi rajoitettava 
poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
sille osoitettuja päätöksiä ja joissa yhteisön
oikeus on suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin voimassa olevien tai 
tulevien EU:n asetusten nojalla.

(20) Jotta voitaisiin ratkaista 
poikkeukselliset tilanteet, joissa 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi 
annettava valtuudet tehdä viimeisenä 
keinonaan ja ainoastaan kiireellisissä 
tapauksissa päätöksiä, jotka osoitetaan 
yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä 
toimivalta olisi rajoitettava 
poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
sille osoitettuja päätöksiä ja joissa unionin
oikeus on suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin voimassa olevien tai 
tulevien EU:n asetusten nojalla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Yhteisen valvontakulttuurin 
luomiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen 
lähentymistä koko yhteisössä.

(25) Yhteisen valvontakulttuurin 
luomiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen 
lähentymistä koko unionissa kuitenkin 
siten, että se kunnioittaa täydellisesti 
jäsenvaltioiden finanssipoliittista 
vastuuta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen 
maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten 
standardien kasvavan merkityksen vuoksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä 

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

unionin ulkopuolisten 
valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi 
kunnioitettava Euroopan unionin 
toimielinten nykyisiä tehtäviä ja 
toimivaltoja suhteissa unionin
ulkopuolisiin viranomaisiin sekä 
kansainvälisillä foorumeilla. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
voitava hyötyä kansanvälisillä foorumeilla 
harjoitettavasta yhteistyöstä komission 
tavoin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta 
arvopaperimarkkinaviranomainen voisi 
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä 
täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia 
tarvitsemiaan tietoja. 
Finanssimarkkinoiden toimijoille 
aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien 
päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi 
yleensä saatava kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, jotka ovat 
lähimpänä finanssimarkkinoita ja niiden 
toimijoita. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja 
muilta osapuolilta, jos kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ei toimita tai 
voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset olisi velvoitettava 
avustamaan 
arvopaperimarkkinaviranomaista sen 
varmistamisessa, että tällaisiin suoriin 
pyyntöihin vastataan.

(31) Jotta 
arvopaperimarkkinaviranomainen voisi 
suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä 
täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia 
tarvitsemiaan tietoja. 
Finanssimarkkinoiden toimijoille 
aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien 
päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi 
yleensä saatava kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, jotka ovat 
lähimpänä finanssimarkkinoita ja 
markkinoilla toimijoita, sillä ehdolla, että 
luottamuksellisia tietoja ei anneta 
sellaisten elinten ja viranomaisten 
käyttöön, joilla ei ole siihen oikeutta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja 
muilta osapuolilta, jos kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ei toimita tai 
voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset olisi velvoitettava
avustamaan 
arvopaperimarkkinaviranomaista sen 
varmistamisessa, että tällaisiin suoriin 
pyyntöihin vastataan.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(32) On olennaisen tärkeää, että 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät 
tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
toimitettava kaikki olennaiset tiedot 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi 
toimitettava ainoastaan perustellusta 
pyynnöstä ja ne olisi suojattava
järjestelmällisesti ja unionin säädösten 
mukaisesti. Saadessaan varoituksia tai 
suosituksia, jotka Euroopan 
järjestelmäriskikomitea on osoittanut 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
ryhdyttävä välittömästi toimiin ja 
varmistettava jatkotoimet.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
finanssimarkkinoiden yksittäisten 
vaikeuksissa olevien toimijoiden
vakauttamisesta ja niiden ongelmien 
ratkaisemisesta. 
Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
kriisitilanteissa tai erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, 

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

vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voisivat pyytää, että 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY,
direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 
2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, 
direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 
2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY 
soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan 
Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa 
vakavaraisuusvalvonnassa) sekä 
direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön 
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 
direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, 
direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 
2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, 
direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 
2003/71/EY, direktiivin 2004/39/EY, 
direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 
2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, 
direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 
2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta 
kuitenkaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) 
sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annettava 
direktiivi) ja asetuksen… 
(luottoluokituslaitoksista annettava asetus) 
soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin 
säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset 
ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön 
säädökset, joissa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
annetaan tehtäviä.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) antaa 8 artiklan mukaisia ohjeita ja 
suosituksia;

b) antaa 8 artiklan mukaisia ei-sitovia
ohjeita ja suosituksia;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko



PE430.969v02-00 12/24 AD\813230FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Tekniset standardit – delegoidut säädökset

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ennen kuin 
arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa 
tekniset standardit komissiolle, se järjestää 
tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia siten, että 
finanssimarkkinoiden toimijat osallistuvat 
kaikkien niitä koskevien sääntöjen 
laatimiseen varmistaakseen, että mainitut 
säännöt ovat tavoitteeseen nähden 
oikeasuhteisia ja kohtuullisia, ja 
analysoidakseen niistä mahdollisesti 
aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio hyväksyy standardit 
asetuksilla tai päätöksillä delegoituina 
säädöksinä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
finanssimarkkinoiden toimijoille 
osoitettuja ohjeita ja suosituksia 
yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien 
valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi 
EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön 
yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia 
avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi 
niistä mahdollisesti aiheutuvia 
kustannuksia ja hyötyjä. Ohjeet 
julkaistaan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
verkkosivuilla.

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

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

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

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on 
ilmoitettava perusteensa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
julkistaa mainitut perusteet ja antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennakolta 
sitä koskevan asianmukaisen ilmoituksen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen

Unionin oikeuden soveltamatta 
jättäminen

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
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soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä ja on erityisesti 
jättänyt varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija täyttää 
kyseisessä lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset, 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

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

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tutkia väitettyä unionin oikeuden 
soveltamatta jättämistä yhden tai 
useamman toimivaltaisen viranomaisen,
Euroopan parlamentin, neuvoston tai 
komission pyynnöstä taikka omasta 
aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo 
tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa 
vahvistettuja valtuuksia.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo 
tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa 
vahvistettuja valtuuksia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
suosituksen siitä, mihin toimiin on 
ryhdyttävä yhteisön oikeuden 
noudattamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle 
suosituksen siitä, mihin toimiin on 
ryhdyttävä unionin oikeuden 
noudattamiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo 
ryhtyä varmistaakseen yhteisön oikeuden 
noudattamisen. 

Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo 
ryhtyä varmistaakseen unionin oikeuden 
noudattamisen. 

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

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 
noudattanut unionin oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suosituksen vastaanottamisesta, komissio 
voi arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan 
tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista 
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viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita yhteisön oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

viranomaista vaaditaan toteuttamaan 
toimet, joita unionin oikeuden 
noudattaminen edellyttää.

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

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

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

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

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

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

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

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä 
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi sisämarkkinoilla tai 
palauttamiseksi sisämarkkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
rajatylittävissä toimissa saada viipymättä 
muutos siihen, että toimivaltainen 
viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä 
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
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artiklan mukaista komission toimivaltaa. toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa. 
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
ilmoittaa ennen yksittäisen päätöksen 
hyväksymistä asiasta komissiolle.
Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan 
tulla kuulluiksi.
Arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.
Komissio päättää kahden viikon kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätösluonnoksen vastaanottamisesta, 
hyväksyykö se kyseisen 
päätösluonnoksen. Komissio ei voi 
pidentää kyseistä määräaikaa. Komissio 
voi hyväksyä päätösluonnoksen osittain 
tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.
Jos komissio ei hyväksy päätösluonnosta 
tai hyväksyy sen osittain tai muutettuna, 
se ilmoittaa asiasta viipymättä virallisella 
lausunnolla 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
yhden viikon kuluessa virallisen 
lausunnon vastaanottamisesta 
tarkistettava ja mukautettava päätöstään 
komission virallisen lausunnon 
perusteella ja toimitettava se viipymättä 
komissiolle.
Komissio päättää yhden viikon kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tarkistetun päätöksen vastaanottamisesta, 
hyväksyykö se kyseisen päätöksen vai 
hylkääkö se sen.
Jos komissio hylkää tarkistetun 
päätöksen, katsotaan, että päätöstä ei ole 
hyväksytty.

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

Arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.
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7. Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten 
viranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset 
toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen 
päätösten soveltamisalaan kuuluvien 
tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten 
päätösten mukaisia.

7. Toimien, joita toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat 4 tai 6 kohdan 
nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan 
kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava 
kyseisten päätösten mukaisia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten valvontaviranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Kansallisten valvontaviranomaisten 
välisten erimielisyyksien ratkaiseminen 

rajatylittävissä tilanteissa

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimeen liittyvästä menettelystä, toimen 
sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla 
aloilla, jotka sisältyvät 1 artiklan 2 kohdan 
soveltamisalaan,
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
yhden tai useamman asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
auttaa viranomaisia pääsemään 
sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua 
menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.
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menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
suorittaa helpottamis- ja 
koordinointitehtävänsä, sille on 
ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista 
1 kohdassa mainittuun tilanteeseen 
liittyvistä muutoksista ja se on kutsuttava 
tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien 
kansallisten toimivaltaisten 
valvontaviranomaisten kokoontumisiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisen 
viranomaisen samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden. Toteuttaessaan toimia 
3 kohdan nojalla tehdyn päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvien kysymysten 
osalta, toimivaltaisten viranomaisten on 
noudatettava kyseistä päätöstä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, 
että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, 
jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä 9 artiklan 6 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) toimimalla sovittelijana toimivaltaisten 
viranomaisten pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 11 artiklan soveltamista;

3) toteuttamalla ei-sitovaa sovittelua
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
11 artiklan soveltamista;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
kehittää yhteyksiä kolmansien maiden 

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

valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta EU:n toimielinten 
toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia 
järjestelyjä kansainvälisten 
organisaatioiden ja kolmansien maiden 
hallintojen kanssa. Näistä järjestelyistä ei 
seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 
ja sen jäsenvaltioille.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, 
joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille 
osoitettujen tehtävien suorittamiseen,
noudattaen täydellisesti sovellettavia 
luottamuksellisuutta ja tietosuojaa 
koskevia säännöksiä, jotka on annettu 
asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin. Kaikissa 
mahdollisissa tiedusteluissa on 
tarvittaessa käytettävä yhteistä 
raportointimuotoa.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän 
perustaminen

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
perustaa arvopaperimarkkina-alan 
osallisryhmän sidosryhmien kuulemiseksi 
arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien 
kannalta keskeisillä aloilla.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen 
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 

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

tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle,
neuvostolle ja komissiolle kolmen 
työpäivän kuluessa 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai 
kumota sen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
yhden viikon kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai 
kumota sen. Jos 
arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy 
päätöksessään tai muuttaa sitä, sen on 
ilmoitettava, että tämä ei vaikuta 
finanssipoliittiseen vastuuseen.

Tarkistus 33
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen 
pysyy päätöksessään, neuvosto päättää 
yhden kuukauden kuluessa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
238 artiklan mukaisella 
määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö päätös 
voimassa vai kumotaanko se.
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