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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio on ehdottanut uuden rakenteen luomista Euroopan unionin rahoitusalan sääntelylle, 
jotta voidaan parantaa valvonnan laatua ja yhdenmukaisuutta, varmistaa tehokkaampi 
sääntöjen laatiminen ja täytäntöönpano sekä tunnistaa paremmin rahoitusjärjestelmän riskit. 
Komissio ehdottaa, että perustetaan Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ), jossa 
finanssialan kansalliset valvontaviranomaiset verkottuisivat kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen kanssa. Näitä valvontaviranomaisia olisivat: Euroopan 
pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen (EVTEV) 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV). Tarkoitus on perustaa myös Euroopan 
järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan rahoitusvakauteen mahdollisesti 
kohdistuvia uhkia.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan antamassa lausunnossa tuetaan laajalti edellä esitettyjä 
komission tavoitteita ja ehdotettua rakennetta. Valiokunta katsoo kuitenkin, että on tärkeää 
noudattaa toissijaisuusperiaatetta ja jättää toimivalta jäsenvaltioille ja kansallisille 
valvontaviranomaisille silloin kun se on aiheellista.

Tärkeimmät huolenaiheet

Lopullisessa lausunnossa käsitellään valmistelijan tärkeimpinä pitämiä huolenaiheita, mitä 
tulee Euroopan valvontaviranomaisten ja komission sääntelyvaltuuksien laajuuteen, sitovien 
päätöstentekovaltuuksien siirtämiseen Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan 
valvontaviranomaisten asemaan välittäjänä finanssialan kansallisten valvontaviranomaisten 
mahdollisissa kiistoissa.

Koska kyseisessä direktiivissä viitataan yhteentoista muuhun direktiiviin, joista osaa ei ole 
vielä hyväksytty ja joita voidaan vielä huomattavasti muuttaa, olisi ollut toivottavaa, että 
aikaa olisi ollut enemmän perusteellisen oikeudellisen analyysin tekemiseen. Oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon tarkoitus on kuitenkin tukea rakentavalla tavalla asiasta 
vastaavan valiokunnan työtä.

Tekniset standardit

Ehdotusten nojalla Euroopan valvontaviranomaiset voivat laatia teknisten standardien 
luonnoksia komission tuella. Vaikka johdanto-osassa todetaan, että "teknisiin standardeihin ei 
saisi liittyä poliittisia valintoja", säännösten soveltamisala vaikuttaa tarpeettoman laajalta ja 
joustavuus on yksi kaikenkattavista periaatteista ehdotuksen perusteluissa. Valmistelija 
hyväksyy sen, että tietty joustavuus on tarpeen, jotta Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
tuottaa tehokkaasti teknisiä standardeja, mutta hän uskoo kuitenkin, että muutoksia on tehtävä 
tietyissä tapauksissa, joissa teknisten standardien luomiseen liittyy poliittisia valintoja.

Koska komissio esitti ehdotuksen ennen kuin Lissabonin sopimus tuli voimaan, ehdotettua 
menettelyä teknisten standardien hyväksymiseksi oli mukautettava Euroopan unionin 
toiminnasta annettuun sopimukseen. Valmistelija katsoi, että teknisten standardien 
hyväksymisen olisi kuuluttava komission toimivaltaan SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
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mukaisesti delegoituina säädöksinä, ja tämän mukainen tarkistuspaketti hyväksyttiin 
valiokunnassa. Näillä tarkistuksilla on tarkoitus muuttaa kaikkia yhtätoista direktiiviä, joita 
komission ehdotuksella muutetaan, ainoastaan teknisten standardien ja uusien viranomaisten 
osalta. Nämä tarkistukset eivät koske vielä muutettavien direktiivien muita 
komitologiasäännöksiä, kuten ehdotetussa uudessa johdanto-osan 14 kappaleessa todetaan, 
mutta valiokunta katsoo, että niitä on muutettava mahdollisimman pian Szajerin mietinnössä1

esitettyjen periaatteiden mukaisesti (katso erityisesti 18 kohta), ja pitää parhaana delegoituja 
säädöksiä.

Hyväksytyn tarkistuspaketin on tarkoitus olla tiukasti Szajerin mietinnön sisältämien 
ehdotusten mukainen. Niinpä siinä ehdotetaan säädösvallan siirtoa komissiolle SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti rajoitetuksi ajanjaksoksi (viisi vuotta). Säädösvallan 
siirtoa voidaan jatkaa komission pyynnöstä viiden vuoden kausina, ja parlamentti tai neuvosto 
voi peruuttaa sen milloin tahansa ja vastustaa sitä kolmen kuukauden määräajan sisällä.

Mitä tulee standardien luonnosten valmisteluun viranomaisten taholta ja hyväksyntään 
komission taholta, viitataan kolmen Euroopan valvontaviranomaisia koskevan asetuksen 
7 artiklaan.

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien sovittelu

Euroopan valvontaviranomaisia koskevissa yksittäisissä direktiiveissä ehdotetaan 
mekanismeja, joiden avulla Euroopan valvontaviranomainen voi päättää, onko finanssialan 
kansallinen viranomainen jättänyt toimimatta sen suositusten mukaisesti, ja ratkoa 
finanssialan kansallisten valvontaviranomaisten välisiä erimielisyyksiä. Valmistelija on 
huolissaan siitä, että harkintavallan antaminen näille uusille virastoille saattaa olla unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön2 vastaista, jonka mukaan yhteisön virasto ei voi ylittää 
tarkasti määriteltyä täytäntöönpanovaltaa eikä saa käyttää harkintavaltaa ja toimielin ei voi 
siirtää toimivaltaa, jota sillä ei ole. Näitä seikkoja on käsitelty tarkistuksissa, jotka koskevat 
luonnosten laatimista koskevien ongelmien ratkaisemista Euroopan valvontaviranomaisten 
taholta. Nämä tarkistukset liittyvät erityisesti erimielisyyksien ratkaisemiseen.

TARKISTUKSET

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

                                               
1 Oikeudellisten asioiden valiokunnan 29.3.2010 hyväksymä mietintö, esittelijä Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Tuomioistuimen 13. kesäkuuta 1958 antamat tuomiot asiassa C-9/56 ja 10/56, Meroni vastaan korkea 
viranomainen, Kok. 1958, suomenk. erityispainos s. 21.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jotta Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmä toimisi tehokkaasti, on tarpeen 
muuttaa unionin lainsäädäntöä sillä alalla, 
jolla kyseiset kolme valvontaviranomaista 
toimivat. Muutokset koskevat Euroopan 
valvontaviranomaisten tiettyjen 
valtuuksien soveltamisalan määrittelyä, 
tiettyjen unionin lainsäädännöllä 
perustettujen valtuuksien sisällyttämistä, 
sekä sujuvan ja tehokkaan toiminnan 
varmistamista Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän yhteydessä.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Kolmen Euroopan 
valvontaviranomaisen perustamisen 
yhteydessä olisi myös laadittava 
yhtenäinen säännöstö, jolla voidaan 
varmistaa sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen ja edistää siten 
sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän
(EFVJ:n) perustamisasetusten mukaan 
Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
laatia asianomaisessa lainsäädännössä 
erityisesti määritellyillä aloilla teknisten 
standardien luonnoksia, jotka eivät sisällä 
poliittisia päätöksiä ja jotka toimitetaan 
komissiolle, jotta tämä hyväksyisi ne
delegoiduilla säädöksillä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Asianomaisessa 
lainsäädännössä olisi määriteltävä alat, 
joilla komissiolla on toimivalta hyväksyä 
teknisiä standardeja delegoiduilla 
säädöksillä.

Perustelu

On tehtävä oikeudellisesti selväksi, että teknisten standardien luonnosten ei tule sisältää 
poliittisia päätöksiä, kuten Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamista 
koskevissa direktiiveissä säädetään.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Yksilöitäessä aloja, joilla teknisiä 
standardeja kehitetään, olisi pyrittävä 
siihen, että yhdenmukaisen säännöstön 
luomisella ei mutkisteta kohtuuttomasti 
sääntelyä. Olisi valittava vain ne alat, joilla 
yhdenmukaiset tekniset säännöt edistävät 
merkittävästi rahoitusvakautta, tallettajien, 
vakuutuksenottajien ja sijoittajien suojelua 
sekä markkinoiden tehokkuutta ja eheyttä 
ja poistavat kilpailun vääristymiä ja 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön 
riskejä, ja varmistettava, että poliittisten 
päätösten tekeminen jää Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, 
jotka tekevät ne tavanomaisia menettelyjä 
noudattaen.

Perustelu

Teknisiin standardeihin ei saisi liittyä poliittisia valintoja. Valmistelija korostaa, että 
lainsäätäjän on valvottava poliittisia päätöksiä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Teknisiä standardeissa olisi käsiteltävä 
aidosti teknisiä asioita, jolloin niiden 
kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. 
Teknisissä standardeissa olisi 
määriteltävä niiden sääntöjen 
soveltamisedellytykset, jotka sisältyvät 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
antamiin perussäädöksiin ja tapauksen 
mukaan komission 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, 

(9) Teknisissä standardeissa olisi 
käsiteltävä aidosti teknisiä asioita, jolloin 
niiden kehittämiseen tarvitaan valvonnan 
asiantuntijoiden perehtyneisyyttä. Yleisesti 
sovellettavat tekniset standardit olisi 
rajoitettava täydentämään tai 
muuttamaan perussäädösten tiettyjä muita 
kuin keskeisiä osia. Näin ollen teknisiin 
standardeihin ei saisi liittyä poliittisia 
valintoja. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla 
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muuttamatta kyseisten säädösten muita 
kuin keskeisiä osia esimerkiksi 
poistamalla joitakin niistä tai 
täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen 
uusia muita kuin keskeisiä osia. Näin 
ollen teknisiin standardeihin ei saisi liittyä 
poliittisia valintoja. Jos teknisten
standardien tarkoituksena on määritellä 
komission täytäntöönpanotoimenpiteen 
soveltamisedellytykset, niitä ei saisi laatia 
ennen kuin kyseinen toimenpide on 
hyväksytty. Joissakin tapauksissa, joissa 
komissiolla on nykyään toimivalta päättää 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
toimeenpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisilla komiteamenettelyillä ja joissa 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sisältö on 
rajoitettu perussäädöksissä olevien 
sääntöjen soveltamisedellytysten 
määrittelyyn eikä kyseisiä säädöksiä 
tarvitse täydentää enempää, on 
johdonmukaisuuden vuoksi aiheellista 
ottaa käyttöön asetusten 
(EY) N:o …/…[EPV], N:o …/… [EAMV] 
ja N:o …/… [EVTEV] 7 artiklassa 
säädetty teknisten standardien 
hyväksymismenettely.

komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä kyseisistä teknisistä 
standardeista. Komission olisi voitava 
hyödyntää Euroopan 
valvontaviranomaisten asiantuntemusta 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
perustamisesta annettujen asetusten 
mukaisesti. Johdonmukaisuuden vuoksi 
on siksi aiheellista ottaa käyttöön asetusten 
(EY) N:o …/…[EPV], N:o …/… [EAMV] 
ja N:o …/… [EVTEV] 7 artiklassa 
säädetty teknisten standardien 
hyväksymismenettely.

Perustelu

Kun lainsäädäntöä tarkistetaan, olisi käytettävä neuvoston ja parlamentin yhteisen 
lainsäädäntövallan menettelyjä, jotta varmistetaan ehdottomasti, mikä teknisten standardien 
luonnosten sisällön olisi oltava, jotta tarvittavat mukautukset voidaan tehdä asianmukaisten 
menettelyjen kautta.

Tarkistus 6
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tässä direktiivissä olisi siksi 
määriteltävä tilanteet, joissa voi olla 
tarpeen ratkaista Euroopan unionin 
oikeuden noudattamiseen liittyvä 
menettely- tai sisältökysymys ja joissa 
valvontaviranomaiset eivät ehkä kykene 
ratkaisemaan asiaa omin päin. 
Tällaisessa tilanteessa yhden 
asianomaisista valvontaviranomaisista 
olisi voitava toimittaa asia toimivaltaisen 
Euroopan valvontaviranomaisen 
käsiteltäväksi. Euroopan 
valvontaviranomaisen olisi toimittava 
tässä direktiivissä säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Sen olisi voitava edellyttää 
kyseisiltä toimivaltaisilta viranomaisilta 
erityistoimia tai toimista pidättäytymistä 
asian ratkaisemiseksi ja Euroopan 
unionin oikeuden noudattamisen 
varmistamiseksi kyseisiä toimivaltaisia 
viranomaisia sitovasti.
Tapauksissa, joissa asiaan liittyvä 
Euroopan unionin lainsäädäntö antaa 
jäsenvaltioille harkintavaltaa, Euroopan 
valvontaviranomaisen tekemät päätökset 
eivät saisi korvata kansallisten 
valvontaviranomaisten harkintavallan 
käyttöä Euroopan unionin oikeuden 
mukaisesti.

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa (C-9/56 
ja 10/56 Meroni vastaan korkea viranomainen, [1958] Kok. 133 ja 157), on tärkeää, että 
Euroopan valvontaviranomaiset eivät korvaa kansallisten valvontaviranomaisten 
harjoittamaa laillisen harkintavallan käyttöä. Asiassa Meroni annetun tuomion mukaan 
toimielin ei voi siirtää toimivaltaa, jota sillä ei ole itsellään.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/48/EY säädetään 
sovittelusta tai yhteisistä päätöksistä, joita 
voidaan käyttää silloin, kun on kyse 
merkittävien sivukonttoreiden 
määrittämisestä valvontakollegioihin 
osallistumista varten, mallien validoinnista 
tai yritysryhmien riskien arvioinnista. Näitä 
asioita koskevissa muutoksissa olisi 
todettava selvästi, että jos erimielisyyttä 
esiintyy asetetun määräajan kuluessa, 
Euroopan pankkiviranomainen voi 
ratkaista erimielisyyden asetuksen …/… 
[EPV] mukaisella menettelyllä. Tämän 
lähestymistavan mukaan erimielisyydet 
voidaan ratkaista ja yhteistyötä voidaan 
lujittaa ennen kuin lopullinen päätös 
tehdään tai annetaan laitokselle.

(13) Luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/48/EY säädetään 
sovittelusta tai yhteisistä päätöksistä, joita 
voidaan käyttää silloin, kun on kyse 
merkittävien sivukonttoreiden 
määrittämisestä valvontakollegioihin 
osallistumista varten, mallien validoinnista 
tai yritysryhmien riskien arvioinnista. Näitä 
asioita koskevissa muutoksissa olisi 
todettava selvästi, että jos erimielisyyttä 
esiintyy asetetun määräajan kuluessa, 
Euroopan pankkiviranomainen voi 
ratkaista erimielisyyden asetuksen …/… 
[EPV] mukaisella menettelyllä. Tämän 
lähestymistavan mukaan erimielisyydet 
voidaan ratkaista ja yhteistyötä voidaan 
lujittaa ennen kuin lopullinen päätös 
tehdään tai annetaan laitokselle, vaikka 
Euroopan pankkivalvontaviranomainen 
ei voi korvata kansallisen 
valvontaviranomaisen harkintavaltansa 
nojalla tekemiä päätöksiä.

Perustelu

Finanssialan kansallisten valvontaviranomaisten välisissä erimielisyyksissä Euroopan 
valvontaviranomaisten valtuuksia avustaa sopimuksen löytämisessä ei tulisi laajentaa 
korvaamaan kansallisen valvontaviranomaisen harkintavaltaisia päätöksiä, jotta 
varmistetaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön noudattaminen.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komitologiamenettelyjen 
mukauttaminen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklaan (delegoidut säädökset) ja 
291 artiklaan (täytäntöönpanosäädökset) 
olisi tehtävä vähitellen. Tällä direktiivillä 
olisi mukautettava johdanto-osan 
20 kappaleessa tarkoitettujen 
muutettavien direktiivien asiaa koskevat 
säännökset Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklaan ainoastaan niiltä osin, kun 
ne koskevat uusia Euroopan 
valvontaviranomaisia ja liittyvät teknisiin 
standardeihin. Tätä mukauttamista 
samoin kuin muutettuihin direktiiveihin 
sisältyvien muiden komitologiasäännösten 
tulevia mukauttamisia ei pitäisi rajoittaa 
toimenpiteisiin, joihin aiemmin 
sovellettiin valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä, vaan se tulisi ulottaa 
kaikkiin soveltamisalaltaan yleisiin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
riippumatta päätöksenteko- tai 
komitologiamenettelystä, jota niihin on 
sovellettu ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa. Johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi johdanto-osan 
20 kappaleessa tarkoitettuihin 
muutettaviin direktiiveihin sisältyvien 
muiden komitologiamenettelyjen tuleva 
mukauttaminen Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklaan olisi tehtävä tämän 
direktiivin säännösten mukaisesti.

Tarkistus 9
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Toimivaltaisille viranomaisille ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle 
toimitettuihin tai niiden välillä 
vaihdettuihin tietoihin olisi sovellettava 
salassapitovelvollisuutta, jota sovelletaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
palveluksessa oleviin tai aiemmin olleisiin 
henkilöihin.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

"SIIRRETTY TOIMIVALTA JA 
KOMITEAMENETTELYT"

"DELEGOITU TOIMIVALTA"
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti viideksi vuodeksi 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
teknisistä standardeista 6 artiklan 
2 kohdan osalta liitteen I osassa II 
lueteltujen laskentamenetelmien 
selkeyttämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 6 artiklan 4 kohdan 
soveltamista.
Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

a) 2 artiklan 11 kohta neuvoston 
direktiivin 78/660/ETY 17 artiklan 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi 
tämän direktiivin yhteydessä;
b) 2 artiklan 17 kohta niiden menettelyjen 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
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joilla ’asiaankuuluvat toimivaltaiset 
viranomaiset’ määritetään;
c) 3 artiklan 5 kohta niiden edellytysten 
määrittelemiseksi, joilla vaihtoehtoisia 
parametrejä sovelletaan määritettäessä 
finanssiryhmittymää;
d) 6 artiklan 2 kohta liitteen I osassa II 
lueteltujen laskentamenetelmien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
6 artiklan 4 kohdan soveltamista;
e) 7 artiklan 2 kohta niiden 
yksityiskohtaisten sääntöjen 
määrittelemiseksi, joiden perusteella 
toisessa alakohdassa tarkoitetussa 
yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita 
’riskikeskittymien’ määritelmän 
soveltamisalaan;
f) 8 artiklan 2 kohta niiden 
yksityiskohtaisten sääntöjen 
määrittelemiseksi, joiden perusteella 
kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa 
yleisvalvonnassa sisällytetään kohteita 
’ryhmänsisäisten liiketoimien’ 
määritelmän soveltamisalaan.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA], asetuksen …/… [EVTEV] ja 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artikloissa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPA], asetuksen …/… 
[EVTEV] ja asetuksen …/… [EAMV] 
7 artikloissa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Koska neuvoston direktiiviä 78/660/ETY parhaillaan tarkistetaan, esittelijä katsoo, että 
teknisten standardien luonnoksia ei tulisi laatia ennen tarkistuksen lopullista tulosta.

Olemassa olevassa lainsäädännössä säädetään jo "asiaankuuluvien toimivaltaisten 
viranomaisten" määritelmästä, ilman viittausta täytäntöönpanotoimiin tai vaatimusta 
lisämääritelmästä. Niinpä tätä tulisi muuttaa ainoastaan sen jälkeen kun direktiivi on 
kokonaisuudessaan tarkistettu, vaikutustenarviointi mukaan lukien.

Näiden parametrien soveltamisedellytysten määrittely olisi poliittinen päätös, ja sen olisi 
siten oltava teknisten standardien soveltamisalan ulkopuolelle.
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Teksti on sekaannusta aiheuttava. Sanat "soveltamisedellytysten määrittelemiseksi" olisi 
korvattava sanalla "selkeyttämiseksi". Esittelijä katsoo, että tämä selventää asiaa ja näin 
vältetään väärinkäsitys siitä, että 3. taso täydentää 1. tai 2. tasoa.

Sen määritteleminen, mikä kuuluu "riskikeskittymien" soveltamisalaan, ei ole puhtaasti 
tekninen laskelma, vaan se vaatii luultavimmin jonkinasteisia poliittisia päätöksiä. Se ei 
sellaisenaan sovi teknisen standardin sisällöksi.

"Ryhmänsisäisten liiketoimien" määritelmän soveltamisala sisältyy jo alkuperäiseen 
direktiiviin, ja tämän määrittelyn uudelleenmuotoilu olisi luultavimmin poliittinen päätös. Jos 
muutos on tarpeen, se olisi tehtävä tarkistamalla direktiiviä.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 
tietojenvaihtoa ja rajat ylittäviä 
tarkastuksia koskevien pyyntöjen 
käsittelyä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
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ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

"2. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat
toimivaltaisille viranomaisille toimitettavia 
tietoja.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
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delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
luonnokset asetuksen …/… [EVTEV] 
7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti."

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

"11. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, joissa luetellaan kunkin 
jäsenvaltion osalta sellaisiin 
ammattieläkejärjestelmiin sovellettavat 
toiminnan vakautta koskevat säännökset, 
joita ei koske 1 kohdassa oleva viittaus 
kansalliseen sosiaali- ja työlainsäädäntöön.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
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Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EVTEV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/71/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään 8 artiklaan 5 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"5. Jotta voidaan varmistaa 2 kohdan 
yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa 
huomioon tekniikan kehitys 
rahoitusmarkkinoilla, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
…/… perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset 
komission 4 kohdan mukaisesti 
hyväksymiä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
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[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

"3. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista niiden 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat velvollisuutta toimittaa 
esitteestä täydennys, jos esitteen 
sisältämiin tietoihin liittyy merkityksellisiä 
uusia seikkoja, olennaisia asiavirheitä tai 
epätarkkuuksia.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
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neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista
menettelyille, jotka koskevat 
hyväksymistodistuksen ilmoittamista, 
esitteen jäljennöstä, tiivistelmän 
kääntämistä ja esitteen täydentämistä.
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Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla, Komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoitujen 
säädösten nojalla teknisiä standardeja
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
yhteistyön ja tietojenvaihdon edellytysten 
määrittelemiseksi, mukaan luettuna 
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vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen 
tällaista yhteistyötä tai tietojenvaihtoa 
varten.

vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen 
tällaista yhteistyötä tai tietojenvaihtoa 
varten. 

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan, 7 artiklan, 9 artiklan 2–
4 kohdan, 10 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 
12 artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät niihin
toimilupavaatimuksiin ja -menettelyihin, 
jotka vahvistetaan tässä artiklassa, 
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niitä toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka vahvistetaan tässä 
artiklassa, 7 artiklassa, 9 artiklan 2–
4 kohdassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
12 artiklassa.

7 artiklassa, 9 artiklan 2–4 kohdassa, 
10 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 12 artiklassa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2004/39/EY
10 a artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset niiden 

"8. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 1 kohdassa 
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soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua 
luetteloa tiedoista, jotka tarvitaan arvion 
tekemiseen omistusosuuden hankinnasta, 
sekä yksityiskohtaisia sääntöjä, joita 
sovelletaan 10 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn.
Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

tarkoitettua luetteloa tiedoista, jotka 
tarvitaan arvion tekemiseen 
omistusosuuden hankinnasta, sekä 
yksityiskohtaisia sääntöjä, joita sovelletaan 
10 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
asiaankuuluvien toimivaltaisten 
viranomaisten väliseen 
kuulemismenettelyyn.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

"7. Jotta voidaan luoda yhdenmukainen 
ilmoitusmenettely, komissiolle siirretään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 2 ja 4 kohdan 
mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja 
menettelyä, jolla kyseiset tiedot toimitetaan 
3 ja 6 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

"10. Jotta voidaan luoda yhdenmukainen 
ilmoitusmenettely, komissiolle siirretään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 2 ja 4 kohdan 
mukaista ilmoitusvelvollisuutta ja 
menettelyä, jolla kyseiset tiedot toimitetaan 
3 kohdan mukaisesti, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 

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

asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

"6. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaista toimivaltaisten viranomaisten 
yhteistyövelvollisuutta ja 2 kohdan 
mukaisten yhteistyöjärjestelyjen sisältöä, 
mukaan luettuna vakiolomakkeiden tai 
mallien laatiminen.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa
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Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

"2. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 
toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuutta toimia yhteistyössä 
tutkintojen, valvontatoimien tai paikalla 
tehtävien tarkastusten yhteydessä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
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sitä kolmen kuukauden kuluessa.
Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat
tietojenvaihtovelvollisuutta, mukaan 
luettuna vakiolomakkeiden tai mallien 
laatiminen.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.
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Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 
velvollisuutta kuulla toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia ennen 
toimiluvan myöntämistä, mukaan luettuna 
vakiolomakkeiden tai mallien laatiminen.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
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neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"9. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista
sellaisen vakiomuotoisen lomakkeen 
laatimiseksi, jota käytetään koko yhteisön 
alueella ilmoitettaessa liikkeeseenlaskijalle 
tämän artiklan 1 kohdan mukaiset tiedot tai 
rekisteröitäessä 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisia tietoja.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
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peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014. Komissio voi hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
teknisten standardien luonnokset
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
7 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/109/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"3. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahoitusmarkkinoilla, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista
sellaisen vakiomuotoisen lomakkeen 
laatimiseksi, joka koskee tämän artiklan 
1 kohdan mukaisten tietojen ilmoittamista
liikkeeseenlaskijalle tai 19 artiklan 
3 kohdan mukaisten tietojen 
rekisteröimistä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
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säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014. Komissio voi 
hyväksyä kyseiset teknisten standardien 
luonnokset asetuksen …/… [EAMV] 
7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2005/60/EY
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen ja
ottaa huomioon tekniikan kehitys 
rahanpesun tai terrorismin rahoituksen 
vastaisessa toiminnassa, Euroopan 
pankkiviranomainen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voivat laatia
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen …/…, asetuksen …/… ja 
asetuksen …/… 42 artiklojen mukaisesti 
teknisten standardien luonnoksia sen 

"4. Jotta voidaan ottaa huomioon tekniikan 
kehitys rahanpesun tai terrorismin 
rahoituksen vastaisessa toiminnassa, 
komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen …/…, 
asetuksen …/… ja asetuksen 
…/…42 artiklojen mukaisesti teknisistä 
standardeista, joissa määritellään, 
minkätyyppisiä ovat 31 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut lisätoimet ja mitä 
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määrittelemiseksi, minkätyyppisiä ovat 
31 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 
lisätoimet ja mitä vähimmäistoimia luotto-
ja rahoituslaitosten on toteutettava 
tapauksissa, joissa kolmannen maan 
lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista.

vähimmäistoimia luotto- ja 
rahoituslaitosten on toteutettava 
tapauksissa, joissa kolmannen maan 
lainsäädännössä ei sallita 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa edellytettyjen 
toimenpiteiden toteuttamista.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA], asetuksen …/… [EAMV] ja 
asetuksen …/… [EVTEV] 7 artikloissa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV], asetuksen …/… 
[EAMV] ja asetuksen …/… [EVTEV] 
7 artikloissa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2005/60/EY
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

kehitys rahanpesun tai terrorismin 
rahoituksen vastaisessa toiminnassa, 
komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen …/…, 
asetuksen …/… ja asetuksen …/… 
42 artiklojen mukaisesti teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 2 kohdassa 
tarkoitettujen ilmoitusten 
vähimmäissisältöä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPA], asetuksen …/… [EAMV] ja 
asetuksen …/… [EVTEV] 7 artikloissa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV], asetuksen …/… 
[EAMV] ja asetuksen …/… [EVTEV] 
7 artikloissa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
6 artikla– 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat niitä 
toimilupavaatimuksia ja -menettelyjä, jotka 
vahvistetaan 7, 8, 10, 11 ja 12 artiklassa, 
lukuun ottamatta kuitenkaan 11 artiklan 
1 kohdan toisessa virkkeessä vahvistettuja 
edellytyksiä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

"9. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettua luetteloa tiedoista, jotka 
tarvitaan arvion tekemiseen 
omistusosuuden hankinnasta, sekä 
19 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten välistä kuulemismenettelyä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

"5. Jotta voidaan luoda yhdenmukainen 
sähköinen ilmoitusmenettely, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä 25 artiklassa ja tässä artiklassa 
tarkoitettuja tietoja koskevista teknisistä 
standardeista sekä menettelystä, joilla 
kyseiset tiedot toimitetaan.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
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ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Jotta voidaan luoda yhdenmukainen 
sähköinen ilmoitusmenettely, komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista, jotka 
koskevat tässä artiklassa tarkoitettuja 
tietoja sekä menettelyä, jolla kyseiset 
tiedot toimitetaan.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
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peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
42 artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat menettelyjä, 
menetelmiä ja edellytyksiä sellaisia tietoja 
koskevia tiedonantovelvollisuuksia varten, 
jotka ovat omiaan helpottamaan 
luottolaitosten valvontaa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
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vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Jos jokin asiaankuuluvista 
toimivaltaisista viranomaisista on 
ensimmäisen kahden kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen 
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPV]
11 artiklan mukaisesti, vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on lykättävä omaa päätöstään ja
odotettava päätöstä, jonka Euroopan 
pankkiviranomainen voi tehdä mainitun 
asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
ja tehtävä oma päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen tekemän päätöksen 
mukaisesti. Kahden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
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yhteinen päätös.". yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun ensimmäinen kahden 
kuukauden määräaika on päättynyt tai on 
tehty yhteinen päätös. Euroopan 
pankkiviranomaisen päätökset eivät 
korvaa vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tämän 
direktiivin nojalla tekemää 
harkinnanvaltaista päätöstä.".

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa (C-9/56 
ja 10/56 Meroni vastaan korkea viranomainen, [1958] Kok. 133 ja 157), on tärkeää, että 
Euroopan valvontaviranomaiset eivät korvaa kansallisten valvontaviranomaisten 
harjoittamaa laillisen harkintavallan käyttöä. Asiassa Meroni annetun tuomion mukaan 
toimielin ei voi siirtää toimivaltaa, jota sillä ei ole itsellään.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
63 a artikla – 6 kohta – 1 ja 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"6. Jotta voidaan varmistaa 
valvontakäytäntöjen lähentyminen, 
komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
instrumentteja koskevia säännöksiä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
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säädösvallan siirron päättymistä, ellei
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti..

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
74 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Toimivaltaisten viranomaisten on 
kyseisten luottolaitosten laskelmien 
toimittamisessa sovellettava 31 päivästä 
joulukuuta 2012 alkaen raportoinnin 
yhtenäistä muotoa, jaksoja, kieltä ja 
määräpäiviä. Komissiolle siirretään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista raportoinnin yhtenäisen 
muodon, jaksojen, kielten ja määräpäivien 
käyttöönottamisesta Euroopan unionissa
ennen 1 päivää tammikuuta 2012. 
Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 



PE438.379v02-00 44/78 AD\813235FI.doc

FI

monimuotoisuuteen nähden. monimuotoisuuteen nähden.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
81 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuulleen teknisten standardien 
luonnokset, joissa määritellään 
luokituksiin liittyvän luokitteluprosessin 
käyttöedellytykset. Pankkiviranomainen 

"Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä luokituksiin liittyvää 
luokitteluprosessia koskevista teknisistä 
standardeista.
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toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
84 artikla – 2 kohta – 3 ja 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat niiden
edellytysten soveltamista käytäntöön ja 
menettelyihin, joilla toimivaltaiset
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luottolaitosten käyttää luottoluokitusten 
menetelmää (IRB, IRBA).

viranomaiset sallivat luottolaitosten käyttää 
luottoluokitusten menetelmää (IRB, 
IRBA).

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
97 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

"Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista kuulleen 
teknisten standardien luonnokset, joissa 
määritellään luokituksiin liittyvän 
luokitteluprosessin käyttöedellytykset.

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä luokitusten 
luokitteluprosessia koskevista teknisistä 
standardeista kuultuaan ensin Euroopan 
pankkiviranomaista ja Euroopan 
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Pankkiviranomainen toimittaa kyseiset 
teknisten standardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

arvopaperimarkkinaviranomaista.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
105 artikla – 1 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat niiden 
edellytysten soveltamista käytäntöön ja 
menettelyihin, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset sallivat luottolaitosten käyttää 
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menetelmiä. kehittyneitä menetelmiä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
106 artikla – 2 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat c ja 
d alakohdan mukaisia poikkeuksia.
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Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, kieltä ja määräpäiviä. Jotta 
voidaan varmistaa tämän direktiivin 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset raportoinnin 
yhtenäisen muodon, jaksojen, kielen ja 
määräpäivien käyttöönottamisesta 

"2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
ilmoitukset on tehtävä vähintään kahdesti 
vuodessa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on sovellettava 31 päivästä joulukuuta 
2012 raportoinnin yhtenäistä muotoa, 
jaksoja, kieltä ja määräpäiviä. Komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä teknisistä standardeista
raportoinnin yhtenäisen muodon, jaksojen, 
kielen ja määräpäivien käyttöönottamisesta 
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yhteisössä ennen 1 päivää tammikuuta 
2012. Raportointimuotojen on oltava 
oikeasuhteisia luottolaitosten toiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Euroopan unionissa ennen 1 päivää 
tammikuuta 2012. Raportointimuotojen on 
oltava oikeasuhteisia luottolaitosten 
toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
122 a artikla – 10 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
pankkiviranomainen laatii teknisten 
standardien luonnokset tämän artiklan 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
mukaan luettuina toimenpiteet

Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat 
toimenpiteitä, jotka on toteutettava, mikäli



AD\813235FI.doc 51/78 PE438.379v02-00

FI

asianmukaista huolellisuutta ja 
riskinhallintaa koskevien velvoitteiden
noudattamatta jättämistä koskevissa 
tapauksissa. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

asianmukaista huolellisuutta ja 
riskinhallintaa koskevia velvoitteita 
jätetään noudattamatta.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 22 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
124 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

"6. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset tämän 
artiklan soveltamisedellytysten ja yhteisen 

"6. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista yhteisen 
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riskinarviointimenettelyn 
määrittelemiseksi. Pankkiviranomainen 
toimittaa kyseiset teknisten standardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

riskinarviointimenettelyn 
määrittelemiseksi.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 23 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
kuuden kuukauden määräajan kuluessa 
saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
asetuksen …/… [EPA] 11 artiklan 
mukaisesti, konsolidointiryhmän valvojan 
on odotettava päätöstä, jonka Euroopan 

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

omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, 
jonka Euroopan pankkiviranomainen voi 
tehdä mainitun asetuksen 11 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen tekemän päätöksen 
mukaisesti. Kuuden kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun kuuden kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös. Euroopan 
pankkiviranomaisen päätökset eivät 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
toimivaltaisen viranomaisen tämän 
direktiivin nojalla tekemää 
harkintavaltaista päätöstä.".

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa (C-9/56 
ja 10/56 Meroni vastaan korkea viranomainen, [1958] Kok. 133 ja 157), on tärkeää, että 
Euroopan valvontaviranomaiset eivät korvaa kansallisten valvontaviranomaisten 
harjoittamaa laillisen harkintavallan käyttöä. Asiassa Meroni annetun tuomion mukaan 
toimielin ei voi siirtää toimivaltaa, jota sillä ei ole itsellään.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

"Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
tehneet tätä päätöstä neljän kuukauden 
kuluessa, konsolidointiryhmän valvoja 
tekee päätöksen 123 artiklan, 124 artiklan 
ja 136 artiklan 2 kohdan soveltamisesta 
konsolidoinnin perusteella tarkasteltuaan 
ensin perusteellisesti asiaankuuluvien 
toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa 

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

tytäryritysten riskinarviointia. Jos jokin 
asiaankuuluvista toimivaltaisista 
viranomaisista on neljän kuukauden 
määräajan kuluessa saattanut asian 
Euroopan pankkiviranomaisen
käsiteltäväksi asetuksen …/… [EPV]
11 artiklan mukaisesti, 
konsolidointiryhmän valvojan on lykättävä 
omaa päätöstään ja odotettava päätöstä, 
jonka Euroopan pankkiviranomainen voi 
tehdä mainitun asetuksen 11 artiklan
3 kohdan mukaisesti, ja tehtävä oma 
päätöksensä Euroopan 
pankkiviranomaisen tekemän päätöksen 
mukaisesti. Neljän kuukauden määräaikaa 
pidetään mainitussa asetuksessa 
tarkoitettuna sovitteluaikana. Euroopan 
pankkiviranomainen tekee päätöksensä 
yhden kuukauden kuluessa. Asiaa ei saa 
saattaa pankkiviranomaisen käsiteltäväksi 
sen jälkeen, kun neljän kuukauden 
määräaika on päättynyt tai on tehty 
yhteinen päätös. Euroopan 
pankkiviranomaisen päätökset eivät 
korvaa konsolidointiryhmän valvojan 
toimivaltaisen viranomaisen tämän 
direktiivin nojalla tekemää 
harkintavaltaista päätöstä.".

Perustelu

Finanssialan kansallisten valvontaviranomaisten välisissä erimielisyyksissä Euroopan 
valvontaviranomaisten valtuuksia avustaa sopimuksen löytämisessä ei tulisi laajentaa 
korvaamaan kansallisen valvontaviranomaisen harkintavaltansa perusteella tekemiä 
päätöksiä. Kun Euroopan valvontaviranomainen päättää, että valvontaviranomaisen 
päätösehdotus ei ole EU:n lainsäädännön mukainen, kansallisen valvontaviranomaisen 
lopullisen päätöksen tulisi olla Euroopan valvontaviranomaisen päätöksen mukainen.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 24 kohta – e alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
129 artikla – 3 kohta – 10 ja 11 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, joissa määritellään tässä 
kohdassa tarkoitetun, 123 ja 124 artiklan 
sekä 132 artiklan 2 kohdan soveltamiseen 
liittyvää yhteistä päätöstä koskevan 
prosessin soveltamisedellytykset yhteisten 
päätösten helpottamiseksi.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä kymmenennesä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 51
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 27 kohta – a alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
131 a artikla – 2 kohta– 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista kollegioiden operatiivista 
toimintaa varten tämän artiklan ja
42 a artiklan 3 kohdan osalta.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä toisessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 52



AD\813235FI.doc 57/78 PE438.379v02-00

FI

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 29 kohta
Direktiivi 2006/48/EY
144 artikla – 3 ja 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, joissa määritetään ne 
tärkeimmät osat, joista koostetut 
tilastotiedot on julkistettava, sekä tässä 
artiklassa tarkoitettujen tietojen muoto, 
rakenne, sisältö ja vuotuinen 
julkistamispäivämäärä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä kolmannessa 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 53
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 30 kohta – b alakohta
Direktiivi 2006/48/EY
150 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Euroopan pankkiviranomainen laatii 
teknisten standardien luonnokset
seuraavien seikkojen määrittelemiseksi:

"3. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista seuraavien seikkojen 
määrittelemiseksi:

a) liitteessä V olevien 15–17 kohdan 
soveltamisedellytykset;

a) liitteessä V olevien 15–17 kohdan 
soveltamisedellytykset;

b) liitteessä VI olevan 2 osan 
soveltamisedellytykset 12 kohdassa 
tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden, 
13 kohdassa tarkoitettujen kvalitatiivisten 
tekijöiden ja 14 kohdassa tarkoitetun 
vertailuarvon osalta.

b) liitteessä VI olevan 2 osan 
soveltamisedellytykset 12 kohdassa 
tarkoitettujen kvantitatiivisten tekijöiden, 
13 kohdassa tarkoitettujen kvalitatiivisten 
tekijöiden ja 14 kohdassa tarkoitetun 
vertailuarvon osalta.

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

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla
Direktiivi 2006/49/EY
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"5. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, joissa määritellään niiden 
edellytysten soveltaminen käytäntöön ja 
menettelyihin, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset sallivat luottolaitosten käyttää 
sisäisiä malleja tämän direktiivin 
mukaisessa pääomavaatimusten 
laskennassa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.
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Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EPV] 7 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EPV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
5 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"8. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat niitä tietoja, 
jotka on annettava toimivaltaisille 
viranomaisille yhteissijoitusyritystä 
koskevassa lupahakemuksessa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"6. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista rahastoyhtiötä koskeviin 
lupavaatimuksiin liittyvien 
soveltamisedellytysten täsmentämiseksi, 
lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa asetettuja edellytyksiä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
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[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin käytäntöihin, 
järjestelyihin, rakenteisiin ja 
organisaatiovaatimuksiin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
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menettelyn mukaisesti.". vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"3. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin perusteisiin, periaatteisiin ja 
toimenpiteisiin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
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[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
29 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"5. "Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, joissa määritellään 
itsehallinnoivaa sijoitusyhtiötä koskevat
toimilupavaatimukset, lukuun ottamatta 
tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
asetettuja edellytyksiä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
43 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"6. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät artiklan 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisältöön, 
muotoon ja antamistapaan. 

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
50 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat niitä varojen 
luokkia, joihin yhteissijoitusyritys voi 
tämän artiklan mukaan sijoittaa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
51 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"5. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän 
artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin perusteisiin ja sääntöihin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 63
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
60 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 6 kohdan a, b ja c 
alakohdassa tarkoitettuihin sopimukseen, 
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

"7. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän 
artiklan 6 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen, 
toimenpiteisiin ja menettelyihin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 64
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
61 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niitä komission toteuttamia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi, 
jotka liittyvät 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän 
artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin sopimukseen ja 
sääntöjenvastaisuuksien tyyppeihin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 65
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

"5. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän 
artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin tietoihin ja menettelyyn.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 66
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
69 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden säännösten soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat liitteen I 
mukaista tarjousesitteen, vuosikertomuksen 
ja puolivuotiskatsauksen sisältöä sekä 
näiden asiakirjojen muotoa.

"5. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat liitteen I 
mukaista tarjousesitteen, vuosikertomuksen 
ja puolivuotiskatsauksen sisältöä sekä 
näiden asiakirjojen muotoa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 67
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
78 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

"8. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia komission hyväksyttäväksi teknisten 
standardien luonnoksia niitä komission 
toteuttamia täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskevien soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka liittyvät 
3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

"8. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka liittyvät tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 68
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 15 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
84 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Jotta voidaan varmistaa tämän 
artiklan yhdenmukainen soveltaminen, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia 
niiden ehtojen soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, jotka koskevat 
2 artiklan a alakohdassa tarkoitettua 
yhteissijoitusyrityksen osuuksien 
takaisinoston tai lunastamisen väliaikaista 
keskeyttämistä.

"4. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat tämän 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua yhteissijoitusyrityksen 
osuuksien takaisinoston tai lunastamisen 
väliaikaista keskeyttämistä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 69
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 16 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
95 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jotta voidaan varmistaa 93 artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
seuraavia seikkoja koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:

"2. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista seuraavia seikkoja koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi:

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

a) 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
yhteissijoitusyrityksen käyttämän 
ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja 
sisältö, mukaan lukien tiedot asiakirjoista, 
joihin käännöksissä viitataan;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

b) 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten käyttämän todistuksen 
vakiomallin muoto ja sisältö;

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

c) tietojenvaihtomenettely ja sähköisen 
viestinnän käyttö toimivaltaisten 
viranomaisten välillä 93 artiklan 
säännösten mukaisessa ilmoittamisessa.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.
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Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 
[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
101 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen paikalla 
tehtävien tarkastusten ja tutkintojen 
suorittamista koskevien 
soveltamisedellytysten määrittelemiseksi.

9. Komissiolle siirretään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat tämän 
artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen 
paikalla tehtävien tarkastusten ja 
tutkintojen suorittamista.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut teknisten 
standardien luonnokset asetuksen …/… 

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
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[EAMV] 7 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.".

vahvistetun menettelyn mukaisesti.".

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2009/65/EY
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tässä direktiivissä 
tietojenvaihdosta annettujen säännösten 
yhdenmukainen soveltaminen, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
laatia teknisten standardien luonnoksia
niiden menettelyjen soveltamisedellytysten 
määrittelemiseksi, joita käytetään
toimivaltaisten viranomaisten välisessä 
sekä kyseisten viranomaisten ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välisessä 
tietojenvaihdossa.

Komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä teknisistä 
standardeista, jotka koskevat
toimivaltaisten viranomaisten välisessä 
sekä kyseisten viranomaisten ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen välisessä 
tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyjä.

Säädösvallan siirto on voimassa viisi 
vuotta ... annetun direktiivin 2010/.../EU 
voimaantulopäivästä alkaen, ja sitä 
jatketaan viiden vuoden kausina 
komission pyynnöstä, jonka se esittää 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
säädösvallan siirron päättymistä, ellei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta säädösvallan siirron jatkamista 
ennen sen päättymistä.
Sen estämättä mitä edellä säädetään, 
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.
Tämän artiklan mukaisesti annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole ilmaissut vastustavansa 
sitä kolmen kuukauden kuluessa.

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

Komissio voi hyväksyä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset standardit 
asetuksen …/… [EAMV] 7 artiklassa 
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menettelyn mukaisesti.". vahvistetun menettelyn mukaisesti.".
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