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LYHYET PERUSTELUT

Direktiiviehdotus tarjoaa mahdollisuuden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytystä 
ja kriisinratkaisua koskeviin unionin yhtenäisiin sääntöihin. Tätä varten ehdotetaan 
mekanismia, jolla pyritään suojelemaan unionin pankki- ja rahoitusjärjestelmää ja 
vähentämään veronmaksajille koituvat kustannukset minimiin. Komission ehdotus on 
järkeenkäypä: tarkoituksena on luoda välineet pankkikriisien ratkaisuun ja systeemisen 
pankkikriisin torjuntaan sekä pitää huolta peruspankkipalveluiden säilymisestä markkinoiden 
ja yhteiskunnan edun mukaisesti mutta rajoittaa samalla kaatuvien laitosten tukemista julkisin 
varoin. Ehdotetuissa tarkistuksissa korjataan joitakin komission direktiiviehdotukseen 
sisältyviä epätarkkuuksia.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin finanssimarkkinat ovat 
voimakkaasti yhdentyneet ja kytköksissä 
moniin laajalti kansallisten rajojen yli 
toimiviin luottolaitoksiin. Rajat ylittävän 
luottolaitoksen kaatuminen vaikuttaa 
todennäköisesti finanssimarkkinoiden 
vakauteen niissä jäsenvaltioissa, joissa 
laitos toimii. Jäsenvaltioiden kyvyttömyys 
saada hallintaansa kaatumassa oleva 
luottolaitos ja purkaa se niin, että laajat 
rahoitusjärjestelmän vauriot ehkäistään, voi 
heikentää jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta ja sisämarkkinoiden 
uskottavuutta finanssipalvelualalla.
Finanssimarkkinoiden vakaus on tämän 
vuoksi olennainen edellytys 
sisämarkkinoiden toteutumiselle ja 
toiminnalle.

(2) Unionin finanssimarkkinat ovat 
voimakkaasti yhdentyneet ja kytköksissä 
moniin laajalti kansallisten rajojen yli 
toimiviin luottolaitoksiin. Rajat ylittävän 
luottolaitoksen kaatuminen vaikuttaa 
todennäköisesti finanssimarkkinoiden 
vakauteen niissä jäsenvaltioissa, joissa 
laitos toimii. Jäsenvaltioiden kyvyttömyys 
saada hallintaansa kaatumassa oleva 
luottolaitos ja purkaa se niin, että laajat 
rahoitusjärjestelmän vauriot ehkäistään, voi 
heikentää jäsenvaltioiden keskinäistä 
luottamusta ja veronmaksajien 
luottamusta finanssipalvelualan 
sisämarkkinoihin. Finanssimarkkinoiden 
vakaus on tämän vuoksi olennainen 
edellytys sisämarkkinoiden toteutumiselle 
ja toiminnalle.

Or. bg
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Perustelu

Tällaisen poliittisen kehyksen on tarjottava toimivaltaisille viranomaisille yhteiset ja 
tehokkaat välineet ja valtuudet puuttua pankkikriiseihin ennaltaehkäisevästi, jotta 
rahoitusvakaus voidaan turvata ja tappioriskin kohdistuminen veronmaksajaan minimoida.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidaatiota tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi aina 
harkittava ennen kuin tehdään mahdollinen 
päätös laitoksen toiminnan jatkamisesta. 
Maksukyvyttömän laitoksen toiminnan 
jatkuvuutta olisi ylläpidettävä niin paljon 
kuin mahdollista yksityisin varoin. Tähän 
voidaan päästä joko myymällä laitos
yksityisen sektorin ostajalle tai 
sulauttamalla se sellaiseen taikka tekemällä 
laitoksen velkaan alaskirjaus tai 
muuntamalla velka omaksi pääomaksi 
pääomapohjan vahvistamiseksi.

(28) Maksukyvyttömän laitoksen 
likvidaatiota tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä olisi aina 
harkittava ennen kuin tehdään mahdollinen 
päätös laitoksen toiminnan jatkamisesta.
Maksukyvyttömän laitoksen toiminnan 
jatkuvuutta olisi ylläpidettävä yksityisin 
varoin. Tähän voidaan päästä joko 
myymällä laitos yksityisen sektorin 
ostajalle tai sulauttamalla se sellaiseen 
taikka tekemällä laitoksen velkaan 
alaskirjaus tai muuntamalla velka omaksi 
pääomaksi pääomapohjan vahvistamiseksi.

Or. bg

Perustelu

Direktiivin pääasiallinen tarkoitus on pitää yllä yleistä luottamusta pankkijärjestelmään sekä 
säilyttää rahoitusvakaus ja minimoida veronmaksajien tappiot. Direktiivissä myös 
korostetaan, että kaatuville pankeille annettavaa julkista tukea ei pitäisi hyväksyä. Näin ollen 
ei ole hyväksyttävää käyttää julkisia varoja edes rajoitetusti kaatuvien laitosten toiminnan 
jatkamiseen annettavaan tukeen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta suojattaisiin osakkaiden ja 
velkojien oikeus saada vähintään se, minkä 

(32) Jotta suojattaisiin osakkaiden ja 
velkojien oikeus saada vähintään se, minkä 
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he saisivat tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, olisi 
vahvistettava selkeät velvoitteet laitoksen 
varojen ja velkojen arvostusta varten ja 
varattava riittävästi aikaa, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida kohtelu, jonka 
osakkaat ja velkojat olisivat saaneet, jos 
laitos olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tämän 
arvostuksen tekeminen olisi voitava 
aloittaa jo toimenpiteiden varhaisvaiheessa.
Ennen kriisinratkaisutoimiin ryhtymistä 
olisi arvioitava laitoksen varojen ja 
velkojen arvo sekä kohtelu, jonka osakkaat 
ja velkojat saisivat tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tähän 
arvostukseen olisi voitava hakea muutosta 
tuomioistuimessa ainoastaan yhdessä 
kriisinratkaisupäätöksen kanssa. Lisäksi 
olisi velvoitettava tekemään
kriisinratkaisuvälineiden soveltamisen 
jälkeen jälkikäteisvertailu, jossa verrataan
osakkaiden ja velkojien tosiasiallisesti 
saamaa kohtelua kohteluun, jonka he 
olisivat saaneet tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Jos 
todetaan, että osakkaat ja velkojat ovat 
saaneet suorituksina saatavistaan 
vähemmän kuin he olisivat saaneet 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, heillä 
olisi oltava oikeus saada kyseinen erotus.
Kriisinratkaisutoimia edeltävästä 
arvostuksesta poiketen kyseisen vertailun 
tulokseen olisi voitava hakea muutosta 
erikseen kriisinratkaisupäätöksestä.
Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti 
päättää menettelystä, jonka mukaisesti ne 
maksavat mahdollisesti todetun erotuksen 
osakkaille ja velkojille. Tämä mahdollinen 
erotus olisi maksettava tämän direktiivin 
mukaisesti perustettavista 
rahoitusjärjestelyistä.

he saisivat tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, olisi 
vahvistettava selkeät velvoitteet laitoksen 
varojen ja velkojen arvostusta varten ja 
varattava riittävästi aikaa, jotta voidaan 
asianmukaisesti arvioida kohtelu, jonka 
osakkaat ja velkojat olisivat saaneet, jos 
laitos olisi likvidoitu tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tämän 
arvioinnin tekeminen olisi voitava aloittaa 
jo toimenpiteiden varhaisvaiheessa. Ennen 
kriisinratkaisutoimiin ryhtymistä olisi 
arvioitava laitoksen varojen ja velkojen 
arvo sekä kohtelu, jonka osakkaat ja 
velkojat saisivat tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Tähän 
arvostukseen olisi voitava hakea muutosta 
tuomioistuimessa ainoastaan yhdessä 
kriisinratkaisupäätöksen kanssa. Lisäksi 
olisi annettava mahdollisuus
kriisinratkaisuvälineiden soveltamisen 
jälkeen tehtävään jälkikäteisvertailuun, 
jossa osakkaiden ja velkojien 
tosiasiallisesti saamaa kohtelua verrataan 
kohteluun, jonka he olisivat saaneet 
tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, jos 
osakkaat ja velkojat tällaista vertailua 
pyytävät. Jos todetaan, että osakkaat ja 
velkojat ovat saaneet suorituksina 
saatavistaan vähemmän kuin he olisivat 
saaneet tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, heillä 
olisi oltava oikeus saada kyseinen erotus.
Kriisinratkaisutoimia edeltävästä 
arvostuksesta poiketen kyseisen vertailun 
tulokseen olisi voitava hakea muutosta 
erikseen kriisinratkaisupäätöksestä.
Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti 
päättää menettelystä, jonka mukaisesti ne 
maksavat mahdollisesti todetun erotuksen 
osakkaille ja velkojille. Tämä mahdollinen 
erotus olisi maksettava tämän direktiivin 
mukaisesti perustettavista 
rahoitusjärjestelyistä.

Or. bg
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Perustelu

Koska jo ennen kriisinratkaisutoimien toteuttamista arvioidaan, miten osakkaita ja velkojia 
kohdeltaisiin tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä, jälkikäteen ei ole välttämätöntä 
verrata osakkaiden ja velkojien tosiasiallista kohtelua heidän kohteluunsa tavanomaisessa 
maksukyvyttömyysmenettelyssä, elleivät osakkaat ja velkojat sitä erikseen pyydä.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

а) laitos rikkoo tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
ennakoida lähitulevaisuudessa rikkovan 
toimiluvan voimassaolon jatkamiselle 
asetettuja pääomavaatimuksia siten, että 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
perusteltua peruuttaa lupa, koska laitos on 
kärsinyt tai todennäköisesti kärsii tappioita,
joiden takia sen kaikki omat varat 
vähenevät olemattomiin tai merkittävästi;

а) laitos rikkoo tai sen voidaan 
objektiivisten tosiseikkojen perusteella 
ennakoida lähitulevaisuudessa rikkovan 
toimiluvan voimassaolon jatkamiselle 
asetettuja pääomavaatimuksia siten, että 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
perusteltua peruuttaa lupa, koska laitos on 
kärsinyt tai todennäköisesti kärsii tappioita,
joihin kuluu sen varallisuus, joka vastaa 
liikkeeseen laskettua pääomaa tai 
suurinta osaa siitä;

Or. bg

Perustelu

Terminologisesti täsmällisempää on puhua "varallisuudesta" kuin "omista varoista", sillä 
edellinen on määrältään kiinteää. Kyse on luvusta, jonka perusteella pankin velkojat saavat 
tiedon pankin hallussa olevista varoista. Omia varoja voidaan ainoastaan korottaa tai 
vähentää, kun taas varallisuus voi kulua.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä olevissa a ja b alakohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten nykyiset ja 
aiemmat työntekijät;

d) edellä olevissa a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten nykyiset ja 
aiemmat työntekijät;
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Or. bg

Perustelu

Salassapitovelvollisuutta koskevia vaatimuksia olisi sovellettava 
kriisinratkaisuviranomaisten, toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n sekä myös 
toimivaltaisten ministeriöiden nykyisiin ja aiempiin työntekijöihin.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
103 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
116 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä.

2. Siirretään valta antaa delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi 116 artiklassa 
tarkoitetusta päivämäärästä. Komissio 
esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen säädösvallan siirtoa koskevan 
viiden vuoden kauden päättymistä.

Or. bg

Perustelu

Komission ehdotus myöntää delegoitujen säädösten hyväksymistä koskevan säädösvallan 
siirto määräämättömäksi ajaksi on vastoin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklaa. Määräämättömästä ajasta säätäminen on tietysti yksi tapa määritellä 
säädösvallan siirron kesto, mutta siinä ei oteta huomioon sitä mahdollisuutta, että 
säädösvallan siirron taustalla olevat tosiseikat voivat muuttua.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
103 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevien 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 
94, 97 ja 98 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

5. Edellä olevien 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 
94, 97 ja 98 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
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vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. bg

Perustelu

Vastalauseiden esittämistä koskevaa määräaikaa on pidennettävä, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston on mahdollista tarkastella perusteellisesti delegoitua säädöstä ja 
päättää, onko sen hyväksyminen esitetyssä muodossa asianmukaista ja oikein.


