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LYHYET PERUSTELUT

I. Tausta

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

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

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

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

II. Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa yleisesti komission ehdotusta asetukseksi, jolla perustetaan uusi 
finanssivalvonnan arkkitehtuuri, ja sen tavoitetta varmistaa entistä tehokkaampi valvonta, 
jotta rahoitusjärjestelmän riskit pystytään tunnistamaan entistä paremmin. Rahoituskriisi on 
osoittanut, että alaa on uudistettava kilpailun lisäämiseksi yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
rohkaisemalla ja varmistamalla järjestelyiden ja sääntelyn johdonmukaisuus. 

1. 7 artikla – Tekniset standardit

Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa tehdyn ehdotuksen 7 artiklassa viitataan 
1 artiklan 2 kohdassa mainittujen direktiivien mukaisiin aloihin, joilla viranomainen voisi 
laatia teknisten standardien luonnoksia, joita komissio ehdotuksen mukaisesti kannattaa ja 
jotka se hyväksyy asetuksilla tai päätöksillä. Lissabonin sopimuksen tuoma uusi järjestelmä, 
joka koskee säädösvallan siirron nojalla annettuja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä, 
poikkeaa "vanhasta" komitologiasta, jolla ei ole enää perustaa perussopimuksissa. Sen takia 
olisi tehtävä selväksi, että komissio toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisen säädösvallan siirron nojalla annetun säädöksen muodossa ja että 
parlamentti on mukana Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisessa menettelyssä. Olisi myös tehtävä selväksi, että komissiota eivät sido vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen laatimat teknisten standardien luonnokset.

                                               
1  Ne ovat Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV).
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2. 9 artikla – Yhteisön sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen
    10 artikla – Toimet kriisitilanteissa 
   11 artikla – Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien sopiminen

a) Toimivaltuuksien antaminen

Asetusehdotuksella annetaan erityiset toimivaltuudet uudelle viranomaiselle. Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tunnustettu unionin toimielinten mahdollisuus 
siirtää toimivalta riippumattomille toimeenpano- tai sääntelyelimille siltä osin kuin siirto 
koskee vain selkeästi määriteltyjä täytäntöönpanovaltuuksia, eli valtuudet saaneelle elimelle 
ei saa antaa toimivaltaa tehdä politiikkavalintoja. Koska unioni lisäksi voi käyttää vain 
toimivaltaa, joka sille on siirretty perustamissopimuksessa niiden menettelyjen mukaisesti, 
jotka siinä on määritelty, toimielimet eivät voi delegoida laajempia toimivaltuuksia kuin ne, 
jotka perustamissopimuksessa on siirretty (katso yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Meroni 
9/56 ja 10/57 antama tuomio (Kok. 1958, s. 133 ja 157)).

b) Viranomaisen suorat toimet

Ehdotetun asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa 
siirretään valtuus tehdä finanssilaitoksille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä, "kun 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin" jäsenvaltioissa ja kun päätökset ovat niitä sitovia "sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa" (SEUT-
sopimuksen uusi 258 artikla). Valmistelija ehdottaa, että tätä vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen mahdollisuutta osoittaa sitova päätös suoraan markkinatoimijalle 
rajoitetaan 10 artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksellisiin kriisitilanteisiin. Kun 10 artiklan 
taustalla on poliittinen tahto reagoida nopeasti ja tehokkaasti kriisitilanteissa 
rahoitusmarkkinoiden ja järjestelmän toimimisen ja eheyden takaamiseksi, 9 ja 11 artiklat taas 
koskevat tavanomaisia jokapäiväisiä tilanteita. 

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voisi suorittaa 
tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla 
oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. 
Finanssilaitoksille aiheutuvien 
ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden 
välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava 
kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka 
ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja -
laitoksia. Vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisella olisi kuitenkin 

(30) Jotta vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen voisi suorittaa 
tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla 
oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. 
Finanssimarkkinoiden toimijoille
aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien 
päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi 
yleensä saatava kansallisilta 
valvontaviranomaisilta, jotka ovat 
lähimpänä finanssimarkkinoita ja 
markkinoilla toimijoita, sillä ehdolla, että 



PE438.266v02-00 6/18 AD\813236FI.doc

FI

oltava valtuudet pyytää tietoja suoraan 
finanssilaitoksilta ja muilta osapuolilta, jos 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. 
Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi 
velvoitettava avustamaan vakuutus- ja 
työeläkeviranomaista sen varmistamisessa, 
että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

luottamuksellisia tietoja ei anneta 
sellaisten elinten ja viranomaisten 
käyttöön, joilla ei ole siihen oikeutta. 
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella olisi 
kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja 
suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta
ja muilta osapuolilta, jos kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ei toimita tai 
voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden 
viranomaiset olisi velvoitettava 
avustamaan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaista sen varmistamisessa, 
että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) On olennaisen tärkeää, että vakuutus-
ja työeläkeviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
toimitettava kaikki olennaiset tiedot 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi 
toimitettava ainoastaan perustellusta 
pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai 
suosituksia, jotka Euroopan 
järjestelmäriskikomitea on osoittanut 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisen olisi 
varmistettava jatkotoimet.

(31) On olennaisen tärkeää, että vakuutus-
ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä 
yhteistyötä, jotta Euroopan 
järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen 
varoitusten ja suositusten jälkeiset 
jatkotoimet olisivat täysitehoisia. 
Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi 
toimitettava kaikki olennaiset tiedot 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle. 
Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi 
toimitettava ainoastaan perustellusta 
pyynnöstä ja niitä olisi suojeltava 
järjestelmällisesti ja unionin
lainsäädännön mukaisesti. Saadessaan 
varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan 
järjestelmäriskikomitea on osoittanut 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle tai 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen olisi 
ryhdyttävä välittömästi toimiin ja
varmistettava jatkotoimet.

Tarkistus 4
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) Jäsenvaltioilla on perusvastuu 
rahoitusvakauden säilyttämisestä 
kriisitilanteiden yhteydessä ja erityisesti 
yksittäisten vaikeuksissa olevien 
finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden 
ongelmien ratkaisemisesta. Vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen kriisitilanteissa tai 
erimielisyyksien ratkaisemiseksi 
toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi 
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi 
luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot 
voisivat pyytää vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen päätöksen 
harkitsemista uudelleen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 
10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja 
yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 
10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos 
kyseessä on suoraan sovellettavissa oleva 
unionin oikeus;
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tekniset standardit Tekniset standardit – delegoidut säädökset

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen antaa 
kansallisille valvontaviranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä yhteisön
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa 
kansallisille valvontaviranomaisille tai 
finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja 
suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden 
ja toimivien valvontakäytäntöjen 
vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin
lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja 
johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamiseksi. Vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen järjestää ohjeita ja 
suosituksia koskevia avoimia julkisia 
kuulemisia ja analysoi niistä 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja 
hyötyjä. Lopulliset ohjeet julkaistaan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen 
Internet-sivustossa.
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Kansallisten valvontaviranomaisten on 
kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan 
kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

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

Jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen 
on ilmoitettava perusteensa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen 
on ilmoitettava perusteensa vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle. Vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen julkistaa mainitut 
perusteet ja antaa toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennakolta sitä koskevan 
asianmukaisen ilmoituksen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön sääntöjen yhdenmukainen 
soveltaminen

Unionin oikeuden soveltamatta 
jättäminen

1. Jos kansallinen valvontaviranomainen
ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti
ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että 
finanssilaitos täyttää kyseisessä 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, 
vakuutus- ja työeläkeviranomaisella on 
tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt 
valtuudet.

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

2. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön
oikeuden soveltamista yhden tai useamman 
kansallisen valvontaviranomaisen tai 
komission pyynnöstä taikka omasta 
aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta 
kyseiselle kansalliselle
valvontaviranomaiselle.

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

Kyseisen kansallisen 
valvontaviranomaisen on toimitettava 
vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle
viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo 
tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa 
vahvistettuja valtuuksia.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle viipymättä kaikki 
tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa 
tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja 
valtuuksia.
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3. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa 
kyseiselle kansalliselle 
valvontaviranomaiselle suosituksen siitä, 
mihin toimiin on ryhdyttävä yhteisön
oikeuden noudattamiseksi.

3. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa 
kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle
suosituksen siitä, mihin toimiin on 
ryhdyttävä unionin oikeuden 
noudattamiseksi.

Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava vakuutus-
ja työeläkeviranomaiselle toimista, joihin 
se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä 
varmistaakseen yhteisön oikeuden 
noudattamisen.

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

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen
ei ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden 
kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen suosituksen 
vastaanottamisesta, komissio voi vakuutus-
ja työeläkeviranomaisen ilmoitettua asiasta 
tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, 
jossa kansallista valvontaviranomaista
vaaditaan toteuttamaan toimet, joita 
yhteisön oikeuden noudattaminen 
edellyttää.

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

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

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

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

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

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja 
kansalliset valvontaviranomaiset
toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat 
tiedot.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja 
toimivaltaiset viranomaiset toimittavat 
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

5. Kansallisen valvontaviranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava komissiolle ja vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle toimista, joita se on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission 
päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on 
kymmenen työpäivän kuluessa
4 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle 
ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle
toimista,
joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa 
komission päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi.
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6. Jos kansallinen valvontaviranomainen
ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa 
vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on 
tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi markkinoilla tai 
palauttamiseksi markkinoille taikka 
rahoitusjärjestelmän moitteettoman 
toiminnan ja eheyden varmistamiseksi 
saada viipymättä muutos siihen, että 
kansallinen valvontaviranomainen ei 
noudata kyseistä päätöstä, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi silloin, kun 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset 
ovat suoraan sovellettavissa 
finanssilaitoksiin, tehdä finanssilaitokselle
osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa 
kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan 
toimet yhteisön oikeuden mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseksi, 
mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä 
luopuminen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta perustamissopimuksen 226 
artiklan mukaista komission toimivaltaa.

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

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen
päätöksen on oltava komission 4 kohdan 
nojalla tekemän päätöksen mukainen.

7. Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.
Toimien, joita kansalliset 
valvontaviranomaiset toteuttavat 4 tai 6 
kohdan nojalla tehtyjen päätösten 
soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen 
osalta, on oltava kyseisten päätösten 
mukaisia.

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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan 
nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten 
valvontaviranomaisten samasta asiasta 
mahdollisesti aiemmin tekemiin 
päätöksiin nähden.

Poistetaan.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten valvontaviranomaisten
välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Toimivaltaisten viranomaisten välisten 
erimielisyyksien ratkaiseminen

rajatylittävissä tilanteissa

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kansallinen valvontaviranomainen
ei noudata vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöstä ja jättää 
näin ollen varmistamatta, että 
finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka 
ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan 
sovellettavissa, vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen voi tehdä 
finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen 
päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen 226 artiklan
mukaista komission toimivaltaa.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei 
noudata vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen päätöstä ja jättää 
näin ollen varmistamatta, että 
finanssimarkkinoiden toimija noudattaa 
vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön 
nojalla suoraan sovellettavissa, vakuutus-
ja lisäeläkeviranomainen voi tehdä 
9 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti finanssimarkkinoiden 
toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, 
jossa kyseistä laitosta vaaditaan 
toteuttamaan toimet unionin oikeuden 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi, mukaan luettuna 
mahdollisesta käytännöstä luopuminen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
258 artiklan mukaista komission 
toimivaltaa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi 
kehittää yhteyksiä valvontaviranomaisiin, 
kansainvälisiin järjestöihin ja 
hallinnollisiin elimiin kolmansissa 
maissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
unionin toimielinten toimivaltaa. Näistä 
järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia 
velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen 
osallistuu kolmansien maiden 
valvontajärjestelmiä koskevien 
vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
lainsäädännön mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
viranomaisten on vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen pyynnöstä 
toimitettava sille kaikki tiedot, joita se 
tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen 
tehtävien suorittamiseen.

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi 
myös pyytää, että tietoja toimitetaan 
säännöllisin väliajoin. Kaikissa näissä 
tiedusteluissa on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä yhteistä 
raportointimuotoa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja työeläkeviranomainen
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät millään tavalla
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

1. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla 
tehdyt päätökset eivät suoranaisesti
vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen 
vastuuseen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaiselle ja komissiolle 
yhden kuukauden kuluessa vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen päätöksen 

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan 
nojalla tehty päätös vaikuttaa sen 
finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi 
ilmoittaa asiasta vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaiselle, neuvostolle ja 
komissiolle kolmen työpäivän kuluessa 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen
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ilmoittamisesta kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, ettei kyseinen 
kansallinen valvontaviranomainen pane 
päätöstä täytäntöön.

päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja työeläkeviranomaisen on 
yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, 
aikooko vakuutus- ja 
työeläkeviranomainen pysyä 
päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen on 
viikon kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta 
ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen pysyä 
päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä, joilla on asianmukainen 
tietämys ja kokemus, mutta jäseniä ei 

Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja 
kuusi varajäsentä, joiden on oltava 
arvostettuja henkilöitä, jotka ovat 
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voida valita vakuutus- ja 
työeläkeviranomaisen toiminnassa mukana 
olevien kansallisten 
valvontaviranomaisten tai sen toimintaan 
osallistuvien muiden kansallisten laitosten 
tai yhteisön toimielinten nykyisen 
henkilöstön parista.

osoittaneet omaavansa asianmukaisen 
tietämyksen ja ammatillisen, mukaan 
lukien valvontatehtäviin liittyvän, 
kokemuksen pankki-, vakuutus-, 
arvopaperimarkkina- ja muista 
rahoituspalveluista riittävän korkealta 
tasolta, mutta jäseniä ei voida valita 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen
toiminnassa mukana olevien 
toimivaltaisten viranomaisten tai sen 
toimintaan osallistuvien muiden 
kansallisten laitosten tai unionin
toimielinten nykyisen henkilöstön parista.
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