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LYHYET PERUSTELUT

Oikeudellisten asioiden valiokunta puoltaa yleisesti komission ehdotusta finanssivalvonnan 
uuden rakenteen perustamisesta, jonka tarkoituksena on varmistaa tehokkaampi valvonta ja 
sääntöjenlaadinta ja saada rahoitusjärjestelmän riskit paremmin tunnistettua. Kuten 
finanssikriisit osoittavat, EU:n rahoitusmarkkinoita ja -laitoksia on uudistettava, jotta voidaan 
lisätä kilpailua edistämällä tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä varmistaa järjestelyjen ja 
sääntelyn yhdenmukaisuus. 

I. 7 artikla – Tekniset standardit

Ehdotetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa mainitaan sen lainsäädäntökehyksen 
määrittävät direktiivit, jonka puitteissa pankkiviranomainen voi kehittää teknisiä standardeja 
(katso asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohta). Mainitut direktiivit 2006/48/EY, 2006/49/EY, 
2002/87/EY, 2005/60/EY ja 94/19/EY sisältävät komiteamenettelyä koskevia säännöksiä1. 
Siirtyminen EY:n perustamissopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
(Lissabonin) sopimukseen (SEUT) merkitsee muutoksia komiteamenettelyyn eli 
täsmällisemmin sanoen sen lakkauttamista. 

Teknisten standardien osalta valiokunta päätti tehdä tarvittavat mukautukset 
SEUT-sopimuksen 290 artiklaan lähinnä koontidirektiiviehdotuksessa (2009/0161(COD)), ja 
Euroopan valvontaviranomaisia koskevien asetusten 7 artiklassa keskitytään vain komission 
ja pankkiviranomaisen väliseen menettelyyn.

II. 9, 10 ja 11 artikla

1. Toimivallan antaminen

Asetusehdotuksessa uudelle viranomaiselle annetaan erityiset toimivaltuudet. Euroopan 
unionista tehdyssä sopimuksessa tämäntyyppistä toimivallan siirtämistä ei nimenomaisesti 
sallita (vrt. EU-sopimuksen 5 artikla). Kuitenkin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
on tunnustettu unionin toimielinten mahdollisuus siirtää toimivalta riippumattomille 
toimeenpano- tai sääntelyelimille sikäli kuin siirto koskee vain selkeästi määriteltyjä 
täytäntöönpanovaltuuksia ja erityisesti sikäli kuin valtuudet saaneelle elimelle ei anneta 
toimivaltaa tehdä politiikkavalintoja. Koska unioni lisäksi voi käyttää vain toimivaltaa, joka 
sille on siirretty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksessa niiden menettelyjen 
mukaisesti, jotka siinä on määritelty, toimielimet eivät voi delegoida laajempia 
toimivaltuuksia kuin ne, jotka Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa on 
siirretty (katso yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Meroni 9/56 antama tuomio, Kok. 1958, 
s. 133 ja 157).

2. Pankkiviranomaisen suora toiminta

                                               
1 Katso direktiivin 2006/48/EY 151 artikla, direktiivin 2006/49/EY 42 artikla, direktiivin 2002/87/EY 21 artikla, 
direktiivin 2005/60/EY 41 artikla ja direktiivin 94/19/EY 7a artikla.
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Samalla kun pankkiviranomaiselle siirretään rajoitetusti erityisiä toimivaltuuksia, komission 
tehtäväksi jää varmistaa, että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan (rikkomusmenettelyn kautta 
– SEUT-sopimuksen 258 artikla). Kuitenkin ehdotetun asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, 
10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa myönnetään "sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa" 
(SEUT-sopimuksen uusi 258 artikla) pankkiviranomaiselle valtuudet tehdä – toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen ohittaen – yksittäisiä päätöksiä, jotka ovat markkinoiden toimijaa 
suoraan sitovia. Tämä on erikoinen rakenne, joka rasittaa Euroopan unionin toimielinten 
välistä toimivaltajärjestelmää ja edellyttää valmistelijan näkemyksen mukaan erityistä 
perustelua. Kun 10 artiklan taustalla on poliittinen tahto reagoida nopeasti ja tehokkaasti 
kriisitilanteissa rahoitusmarkkinoiden ja järjestelmän toimimisen ja eheyden takaamiseksi, 
9 ja 11 artiklat taas koskevat tavanomaisia jokapäiväisiä tilanteita.

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 viranomaisen toimivallan 
mukauttamiseksi paremmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklassa komissiolle siirrettyyn 
toimivaltaan.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisö ei voi enää hyödyntää 
pidemmälle Euroopan 
valvontaviranomaisten komiteoita, jotka 
toimivat yhä komission neuvoa-antavina 
eliminä. Se ei voi jäädä tilanteeseen, jossa 
ei ole käytettävissä mekanismia, jolla 
voitaisiin varmistaa, että kansalliset 
valvontaviranomaiset tekevät parhaat 
mahdolliset valvontapäätökset rajojen yli 
toimivien laitosten osalta; jossa 
kansallisten valvontaviranomaisten välillä 
ei ole riittävästi yhteistyötä tai 

(6) Unioni ei voi enää hyödyntää 
pidemmälle Euroopan 
valvontaviranomaisten komiteoita. Se ei 
voi jäädä tilanteeseen, jossa ei ole 
käytettävissä mekanismia, jolla voitaisiin 
varmistaa, että kansalliset 
valvontaviranomaiset tekevät parhaat 
mahdolliset valvontapäätökset rajojen yli 
toimivien laitosten osalta; jossa 
kansallisten valvontaviranomaisten välillä 
ei ole riittävästi yhteistyötä tai 
tietojenvaihtoa; jossa kansallisten 
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tietojenvaihtoa; jossa kansallisten 
viranomaisten yhteiset toimet edellyttävät 
mutkikkaita järjestelyjä, joissa on otettava 
huomioon monenkirjavat sääntely- ja 
valvontavaatimukset; jossa kansalliset 
ratkaisut ovat useimmiten ainoa käypä 
vaihtoehto, jolla voidaan reagoida 
Euroopan ongelmiin, ja jossa samasta 
säädöstekstistä on olemassa erilaisia 
tulkintoja. Uusi Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä olisi suunniteltava sellaiseksi, 
että sillä voidaan poistaa nämä puutteet ja 
että se vastaa tavoitetta luoda yhteisöön
vakaat finanssipalvelujen sisämarkkinat ja 
yhdistää kansalliset valvontaviranomaiset 
vahvaksi yhteisön verkostoksi.

viranomaisten yhteiset toimet edellyttävät 
mutkikkaita järjestelyjä, joissa on otettava 
huomioon monenkirjavat sääntely- ja 
valvontavaatimukset; jossa kansalliset 
ratkaisut ovat useimmiten ainoa käypä 
vaihtoehto, jolla voidaan reagoida 
Euroopan ongelmiin, ja jossa samasta 
säädöstekstistä on olemassa erilaisia 
tulkintoja. Uusi Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä olisi suunniteltava sellaiseksi, 
että sillä voidaan poistaa nämä puutteet ja 
että se vastaa tavoitetta luoda unioniin
vakaat finanssipalvelujen sisämarkkinat ja 
yhdistää kansalliset valvontaviranomaiset 
vahvaksi unionin verkostoksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen on 
elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset yhteisön oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien 
luonnoksille on saatava komission 
hyväksyntä. Niitä muutettaisiin 
esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole 
yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei 

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas 
väline yhdenmukaisten teknisten 
standardien laatimiseksi finanssipalvelujen 
alalla, jotta varmistetaan muun muassa 
ohjekirjan avulla tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, 
sijoittajien ja kuluttajien suoja koko 
Euroopassa. Koska pankkiviranomainen on 
elin, jolla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia 
unionin oikeudessa määritellyillä aloilla 
luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin 
ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi 
hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset unionin oikeuden mukaisesti, 
jotta standardeilla olisi sitovia 
oikeusvaikutuksia. Komissiolle olisi 
annettava valtuudet hyväksyä tekniset 
standardit delegoiduilla säädöksillä 
sopimuksen Euroopan unionin 
toiminnasta 290 artiklan mukaisesti. 
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kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne 
ovat ristiriidassa finanssipalvelujen 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden 
kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet 
ilmenevät finanssipalveluja koskevasta 
yhteisön säännöstöstä. Sen 
varmistamiseksi, että standardit 
hyväksytään sujuvalla ja ripeällä 
menettelyllä, komissiolle olisi asetettava 
määräaika, jonka kuluessa sen olisi 
tehtävä standardin hyväksymistä koskeva 
päätöksensä.

Säädösvallan siirto olisi tehtävä 
perussäädöksessä, ja Euroopan 
parlamentin tai neuvoston olisi voitava 
peruuttaa se. Säädösvallan siirron 
määräaikaa olisi pidennettävä komission 
pyynnöstä, ellei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastusta sitä. Komission olisi 
hyväksyttävä standardit delegoituina 
säädöksinä annettavilla asetuksilla tai 
päätöksillä sopimuksen Euroopan 
unionin toiminnasta 290 artiklan 
mukaisesti. Sana "delegoitu" olisi 
lisättävä näiden säädösten otsikkoon. 
Tämän asetuksen 7 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen 
standardien olisi tultava voimaan vain, jos 
parlamentti tai neuvosto ei ole esittänyt 
vastalausetta kolmen kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten 
standardien kehittämismenettely ei rajoita 
komission toimivaltaa hyväksyä omasta 
aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä 
komiteamenettelyillä Lamfalussy-
rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti. 
Teknisissä standardeissa käsiteltäviin 
asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja 
niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut 
yhteisön säädökset. Antamalla 
standardiluonnosten laatiminen 
pankkiviranomaisen tehtäväksi 
varmistetaan, että standardeissa 
hyödynnetään kansallisten 
valvontaviranomaisten 
erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

Poistetaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin ratkaista 
poikkeukselliset tilanteet, joissa 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, 
pankkiviranomaiselle 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, 
pankkiviranomaiselle olisi annettava 
valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan ja 
vain kiireellisissä tapauksissa päätöksiä, 
jotka osoitetaan yksittäisille 
finanssilaitoksille, joilla on vaikutusta 
sisämarkkinoihin. 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 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. 
Pankkiviranomaisen kriisitilanteissa tai 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi 
luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot 

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisitilanteissa ja erityisesti yksittäisten 
vaikeuksissa olevien finanssilaitosten 
vakauttamisesta ja niiden ongelmien 
ratkaisemisesta. Pankkiviranomaisen 
kriisitilanteissa tai erimielisyyksien 
ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, 
jotka vaikuttavat finanssilaitoksen 
vakauteen, eivät saisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla 
jäsenvaltiot voisivat pyytää, että 
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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.

pankkiviranomaisen päätöstä harkitaan 
uudelleen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(41) Pankkiviranomaisen täydellisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat suurimmaksi osaksi peräisin 
kansallisten valvontaviranomaisten 
pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön
talousarviomenettelyä olisi noudatettava 
siltä osin kuin olisi kyse yhteisön 
rahoitusosuudesta. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi 
suoritettava pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

(41) Pankkiviranomaisen täydellisen
itsemääräämisoikeuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi sille 
olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 
olisivat peräisin Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta. Unionin
talousarviomenettelyä olisi noudatettava. 
Tilintarkastustuomioistuimen olisi
suoritettava pankkiviranomaisen 
tilintarkastus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Tekniset standardit – delegoidut säädökset

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
toimivaltainen viranomainen ei noudata 
kyseistä päätöstä, pankkiviranomainen voi 

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 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kyseistä päätöstä ei noudateta, 
pankkiviranomainen voi silloin, kun 
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silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat 
vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset 
ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa. Ennen yksittäisen päätöksen 
tekemistä pankkiviranomainen ilmoittaa 
asiasta komissiolle.
Komissio varmistaa, että ne, joille päätös 
on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan 
tulla kuulluiksi.
Pankkiviranomainen ja toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat komissiolle 
kaikki tarvittavat tiedot.
Komissio päättää kahden viikon kuluessa 
pankkiviranomaisen 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 pankkiviranomaiselle.
Pankkiviranomaisen 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 
pankkiviranomaisen tarkistetun 
päätöksen vastaanottamisesta, hyväksyykö 
se kyseisen päätöksen, vai hylkääkö se 
sen.
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Jos komissio hylkää tarkistetun 
päätöksen, katsotaan, että päätöstä ei ole 
hyväksytty.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata pankkiviranomaisen päätöstä ja 
jättää näin ollen varmistamatta, että 
finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka 
ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, pankkiviranomainen voi 
tehdä 9 artiklan 6 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti
finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun 
yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä 
laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet 
unionin oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
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rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 15



AD\813232FI.doc 13/15 PE438.267v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pankkiviranomaisen on yhden viikon
kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta 
ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko 
pankkiviranomainen pysyä päätöksessään, 
muuttaa sitä tai kumota sen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2
kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa pankkiviranomaiselle, 
komissiolle ja neuvostolle kolmen 
työpäivän kuluessa pankkiviranomaisen 
päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

3. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 
2 kohdan nojalla tehty päätös vaikuttaa 
suoraan sen finanssipoliittiseen 
vastuuseen, se voi ilmoittaa 
pankkiviranomaiselle, komissiolle ja 
neuvostolle kolmen työpäivän kuluessa 
pankkiviranomaisen päätöksen 
ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ettei kyseinen 
toimivaltainen viranomainen pane päätöstä 
täytäntöön.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) finanssilaitosten valvonnasta 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
pakolliset maksuosuudet;

Poistetaan.
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