
EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä heinäkuuta 2015,

tietojen toimittamisesta ja keruusta finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvontaa varten 
unionissa ja päätöksen EJRK/2011/6 kumoamisesta

(EJRK/2015/2)

(2015/C 394/03)

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN HALLINTONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäris
kikomitean perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1092/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskus
pankille 17 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1096/2010 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 
b alakohdan, 5 artiklan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan järjestelmäriskikomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 20 päivänä tammikuuta 2011 anne
tun Euroopan järjestelmäriskikomitean päätöksen EJRK/2011/1 (3) ja erityisesti sen 28 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, että Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) on 
määriteltävä ja/tai kerättävä ja analysoitava kaikki merkityksellinen ja tarpeellinen tieto finanssijärjestelmän makro
tason vakauden valvontaa varten unionissa edistääkseen finanssijärjestelmän kehityksestä johtuvien unionin finans
sivakauteen kohdistuvien järjestelmäriskien estämistä tai lieventämistä ja makrotalouden kehityksen huomioon 
ottamista, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden leviäminen laajalle.

(2) Asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että Euroopan valvontaviranomaisten, Euroo
pan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ), Euroopan komission, kansallisten valvontaviranomaisten ja kansallisten tilas
toviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee 
unionin lainsäädännön mukaisia tehtäviään hoitaessaan.

(3) EJRK voi asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan 3 kohdan nojalla pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta 
tietoja, yleensä tiivistelmänä tai koosteena siten, että yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa.

(4) Asetuksen (EU) N:o 1096/2010 johdanto-osan 10 perustelukappaleessa todetaan, että ”EKP:lle olisi annettava teh
täväksi tilastollisen tuen tarjoaminen EJRK:lle” 9 perustelukappaleen mukaisesti.

(5) Tällä päätöksellä ei puututa EKP:n oikeuteen käyttää Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 
23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) nojalla keräämiään tietoja omiin 
tarkoituksiinsa.

(6) EJRK, EKP ja Euroopan valvontaviranomaiset ovat sitoutuneet päivittämään aggregoitujen tietojen säännöllistä toi
mittamista koskevaa nykyistä säännöstöä, jotta se palvelisi paremmin EJRK:n tarpeita,

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162.
(3) EUVL C 58, 24.2.2011, s. 4.
(4) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

C 394/4 FI Euroopan unionin virallinen lehti 27.11.2015



ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan aggregoidut tiedot, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, ja näiden tietojen toimit
tamista ja keruuta koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

Aggregoitujen tietojen säännöllinen toimittaminen

1. Aggregoidut tiedot, jotka EJRK tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, toimitetaan säännöllisesti liitteissä I ja II määritel
lyllä tavalla.

2. EKP toimittaa liitteessä I määritetyt aggregoidut tiedot.

3. Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat liitteessä II määritetyt aggregoidut tiedot.

4. EJRK:n sihteeristö

a) vahvistaa tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat tekniset määrittelyt kuultuaan mahdollisuuksien 
mukaan EKP:tä ja/tai Euroopan valvontaviranomaisia; ja

b) kerää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja tekee sen mukaisesti yhteistyötä EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten 
kanssa.

3 artikla

Aggregoitujen tietojen kertaluonteinen toimittaminen

Menettelyt, joita EJRK:n sihteeristö noudattaa esittäessään aggregoituja tietoja koskevia kertaluonteisia pyyntöjä, määritel
lään liitteessä III.

4 artikla

Loppu- ja siirtymäsäännökset

1. Kumotaan päätös EJRK/2011/6 (1) tämän päätöksen voimaantulosta lukien.

2. Tämän päätöksen liitettä II sovelletaan tämän päätöksen voimaantulopäivämäärästä tai siitä päivämäärästä lukien, 
jona kyseisessä liitteessä tarkoitetut indikaattorit tuotetaan ensimmäisen kerran, taikka siitä päivämäärästä lukien, jona 
kyseisessä liitteessä tarkoitetut, tietojen toimittamista koskevat asiaankuuluvat tekniset eritelmät annetaan, sen mukaan, 
mikä näistä päivämääristä on myöhäisin.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2015.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä heinäkuuta 2015.

EJRK:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI

(1) Euroopan  järjestelmäriskikomitean  päätös  EJRK/2011/6,  annettu  21  päivänä  syyskuuta  2011,  tietojen  toimittamisesta  ja  keruusta 
finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvontaa varten unionissa (EUVL C 302, 13.10.2011, s. 3).
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LIITE I

Euroopan keskuspankin säännöllisesti toimittamat aggregoidut tiedot

1. EKP toimittaa säännöllisesti EJRK:lle jaettuja tietoja (jäljempänä jaetut tiedot), siten kuin ne on määritelty EKP:n ja 
EJRK:n välillä 25 päivänä syyskuuta 2013 tehdyssä muiden kuin luottamuksellisten tilastotietojen jakamista koske
vassa yhteistyöpöytäkirjassa (jäljempänä yhteistyöpöytäkirja), mainitun yhteistyöpöytäkirjan ja sen myöhempien muu
tosten mukaisesti.

2. EJRK:n sihteeristö saa jaetut tiedot käyttöönsä niiden ehtojen mukaisesti, joita yhteistyöpöytäkirjan mukaan sovelle
taan oikeuteen saada jaettuja tietoja ja käyttää niitä. EKP voi omasta aloitteestaan tai EJRK:n pyynnöstä muuttaa jaet
tujen tietojen sisältöä etenkin ottaakseen huomioon muutokset, jotka koskevat a) tietoaineiston koostumusta tai 
EKP:n Statistical Data Warehouse -tietokannan toimintaa, b) suostumusta, jonka EKP on saanut tietojen tuottajalta 
julkaisemattomien tietojen jakamiseen tai c) EJRK:n lakisääteisten tehtävien laajuutta ja toteutustapoja tai näihin tehtä
viin liittyvää tiedontarvetta.

3. EKP antaa EJRK:n käyttöön myös jaettujen tietojen piiriin kuulumattomia aggregoituja tietoja edellyttäen, että ne eivät 
sisällä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) 1 artiklan 12 kohdassa määriteltyjä luottamuksellisia tilastotietoja ja 
että yksittäisiä rahoituslaitoksia ei voida tunnistaa, paitsi jos kyseiset tiedot on jo julkistettu. EJRK:n sihteeristö antaa 
EKP:tä kuultuaan tekniset eritelmät, jotka koskevat tällaisten tietojen saantioikeutta silloin, kun tiedot on merkitty 
julkaisemattomiksi.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 2533/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 
(EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8).
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LIITE II

Euroopan valvontaviranomaisten säännöllisesti toimittamat aggregoidut tiedot

Yleissääntö

Euroopan valvontaviranomaiset antavat EJRK:lle säännöllisesti tässä liitteessä määriteltyjä aggregoituja tietoja. Ne sisältä
vät tiedot vähintään kolmesta tiedonantajasta, joista yhdenkään osuus ei ole 85 prosenttia tai suurempi asianomaisista 
markkinoista, jotka voivat kattaa yhden tai useampia jäsenvaltioita taikka koko unionin. Jos aggregoitujen tietojen lisäksi 
toimitetaan hajontalukuja, aggregoidut tiedot sisältävät kuitenkin tietoja vähintään viidestä tiedonantajasta, jos kyseessä 
ovat julkisesti saatavilla olevat tiedot, ja tietoja vähintään kuudesta tiedonantajasta, jos on tarpeen suojata luottamukselli
sia yrityskohtaisia tietoja.

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

EPV ilmoittaa riski-indikaattorit ja yksityiskohtaiset riskianalyysivälineet EPV:n sisäisissä asiakirjoissa määritellyllä tavalla. 
Riski-indikaattorit ja yksityiskohtaiset riskianalyysivälineet ilmoitetaan kunkin jäsenvaltion osalta edellyttäen, että yleis
säännössä asetetut ehdot täyttyvät, sekä koko unionin osalta siten, että vältetään tiedonantajien laskeminen kahteen ker
taan. Muista aggregoinneista voidaan sopia yksittäistapauksissa. Tiedot toimitetaan kaksi työpäivää niiden ilmoituspäivä
määrien jälkeen, jotka on asetettu 14 päivänä toukokuuta 2014 annetun EPV:n päätöksen EBA/DC/090 4 artiklassa.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

1. EIOPA ilmoittaa niistä tiedoista johdetut indikaattorisarjat, jotka EIOPA saa käyttöönsä Solvenssi II -sääntelyn mukai
sesta, EIOPAn tätä tarkoitusta varten määrittelemille kansallisille valvontaviranomaisille toimitetusta valvontarapor
toinnista. Indikaattorit tulisi ilmoittaa kunkin jäsenvaltion osalta edellyttäen, että yleissäännössä asetetut ehdot täytty
vät, sekä koko unionin osalta siten, että vältetään tiedonantajien laskeminen kahteen kertaan. Muita aggregointeja 
voidaan määritellä yksittäistapauksissa. Ilmoituspäivämääristä sovitaan kahdenvälisesti sen jälkeen, kun Solvenssi II 
-säännöstöä aletaan soveltaa.

2. EJRK:n sihteeristö voi EIOPAn kanssa asiasta sovittuaan laatia muiden aggregoitujen tietojen säännöllistä raportointia 
koskevia teknisiä eritelmiä, kun menettely perustuu tietoihin, jotka ovat jo EIOPAn saatavilla Solvenssi II:n mukaisen, 
kansallisille valvontaviranomaisille toimitetun säännöllisen valvontaraportoinnin perusteella.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

EJRK:n sihteeristö voi ESMAn kanssa asiasta sovittuaan laatia teknisiä eritelmiä, jotka koskevat EJRK:lle sovellettavan 
toimialakohtaisen lainsäädännön perusteella toimitettavia tietoja. Teknisissä eritelmissä määritellään myös tietojen toimit
tamistiheys ja toimitusajat.
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LIITE III

Aggregoituja tietoja koskevat EJRK:n kertaluonteiset pyynnöt

Yleisiä näkökohtia

EJRK voi pyytää aggregoitujen tietojen toimittamista kertaluonteisesti. Tällaisiin kertaluonteisiin tietopyyntöihin voidaan 
vastata

a) toimittamalla tietoja, jotka ovat jo saatavilla Euroopan keskuspankkijärjestelmästä (EKPJ), Euroopan valvontavirano
maisilta, kaupallisilta tietojen toimittajilta tai kansainvälisten järjestöjen, esim. Kansainvälisen järjestelypankin (BIS), 
tietokannoista; tai

b) tekemällä kertaluonteinen tutkimus.

Periaatteet

EJRK:n sihteeristön, EKP:n ja Euroopan valvontaviranomaisten (jäljempänä ’osapuolet’) tulisi kertaluonteisiin tietopyyntöi
hin vastatessaan

a) noudattaa sovittuja menettelyvaiheita, joita olisi sovellettava läpinäkyvästi;

b) välttää liiallisia yhteydenottoja tiedonantajiin;

c) käyttää mahdollisimman paljon erilaisia analyysitarkoituksia ja operatiivisia tarkoituksia varten jo olemassa olevia 
tietoja ja noudattaa tarvittavia lakisääteisiä rajoitteita ja luottamuksellista käsittelyä koskevia määräyksiä;

d) käyttää olemassa olevia, mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettuja menetelmiä ja tietojoukkoja niin suuressa 
määrin kuin mahdollista;

e) kehittää kertaluonteisia tietopyyntöjä koskevia parhaita käytäntöjä ottamalla käyttöön palautusmekanismeja ja jaka
malla menetelmiä koskevia tietoja kaikkien kiinnostuneiden osapuolten kesken.

A. SAATAVILLA OLEVIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN

1. EJRK:n sihteeristö voi EKP:tä tai asianomaisia Euroopan valvontaviranomaisia kuultuaan lähettää kertaluonteisen 
pyynnön sellaisten tietojen ilmoittamiseksi, joita ei toimiteta säännöllisesti liitteen I ja liitteen II nojalla mutta jotka 
ovat kuitenkin jo EKPJ:n tai Euroopan valvontaviranomaisten (jäljempänä yhdessä addressaatit) saatavilla, määritellen 
pyydettyjen tietojen kuvauksen. Pyydettyjen tietojen toimitusajasta sovitaan EJRK:n sihteeristön ja asiaankuuluvien 
osapuolten kesken.

2. Addressaattien tulisi toimittaa pyydetyt tiedot noudattaen sääntöjä ja menettelyjä, jotka on asetettu sovellettavassa 
lainsäädännössä, kuten

a) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä;

b) neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2533/98;

c) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 (1);

d) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1094/2010 (2);

e) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 (3);

f) neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1096/2010 (4).

3. EJRK:n sihteeristö toimittaa tämän jälkeen tiedot niitä pyytäneelle EJRK:n organisaatioyksikölle.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontavirano
maisen  (Euroopan  pankkiviranomainen)  perustamisesta  sekä  päätöksen  N:o  716/2009/EY  muuttamisesta  ja  komission  päätöksen 
2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontavirano
maisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontavirano
maisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4) Neuvoston asetus (EU) N:o 1096/2010, annettu 17 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaa koske
vien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 162).
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4. Jos tietopyynnön täyttäminen on mahdollista käyttäen kaupallisilta toimittajilta saatavilla olevia tietoja, tällaiset tiedot, 
samoin kuin niiden laatua koskeva arvio ja niihin liittyviä kustannuksia koskevat tiedot, toimitetaan EJRK:n sihteeris
tön kautta niitä pyytäneelle EJRK:n organisaatioyksikölle.

B. KERTALUONTEINEN TUTKIMUS

1. Kertaluonteisen tutkimuksen tarpeen määrittäminen

1.1 Sanotun vaikuttamatta edellä olevaan, EJRK:n organisaatioyksiköiden tehtyä alkuperäisen aggregoituja tietoja koske
van kertaluonteisen pyynnön alkaa ensin tavallisesti selvitysvaihe, jonka voi toteuttaa tiedoista kiinnostunut yksikkö 
itse, EJRK:n sihteeristö tai EKP. Selvityksen tarkoituksena on määrittää, onko kertaluonteisen tutkimuksen suoritta
minen tarpeen. Selvitysvaiheessa arvioidaan erityisesti, mitä määrällisiä ja laadullisia tietoja on jo saatavilla ja ovatko 
ne tarkoituksenmukaisia. Jos saatavilla olevat tiedot eivät ole tarkoituksenmukaisia ja ilmenee tarve kerätä tiedot 
tiedonantajilta kertaluonteisella tutkimuksella, jo selvitysvaiheessa voidaan määrittää asianomainen tiedonantajien 
joukko ja laatia summittainen arvio tiedonantajille kertaluontoisesta tutkimuksesta aiheutuvista kustannusvaikutuk
sista.

1.2 EJRK ja yksi tai useampi Euroopan valvontaviranomainen voivat sopia yhteisen kertaluonteisen tutkimuksen tekemi
sestä, jos niillä on yhteinen kiinnostus tiettyyn aiheeseen, jolloin selvitysvaihe on tarpeeton.

2. Kertaluonteisten tutkimusten tyypit

Kertaluonteiset tutkimukset voivat olla kahdentyyppisiä:

a) Tyypin 1 tutkimuksissa keskitytään tiettyihin ongelmiin, esim. riskikeskittymien asianmukaiseen arviointiin, ja niissä 
pyritään tavallisesti esittämään yksityiskohtaisempia erittelyjä tavanomaisen tiedonkeruun sisällä, esim. ”joista”-koh
dat. Tyypin 1 tutkimukset voivat kattaa myös aineistoja, jotka edellyttävät (säännöllistä) tiedonkeruuta jossain muussa 
asiayhteydessä tai Kansainvälisen valuuttarahaston, BIS:n tai jonkun muun organisaation toimesta ja joiden osalta on 
jo olemassa vakiintuneita menetelmiä;

b) Tyypin 2 tutkimukset kattavat ilmiöitä, joita ei ole aiemmin analysoitu ja joiden osalta ei ole vakiintuneita menetel
miä, eikä säännöllistä tiedonkeruuta suoriteta. Tyypin 2 tutkimukset vaativat yleensä enemmän työtä kuin tyypin 1 
tutkimukset, eikä niille ole välttämättä vertailukohtaa. Tarve yksilöidä asianomaiset tiedonantajat ja kehittää tutki
musmenetelmä saattaa merkitä sitä, että kestää huomattavan pitkään ennen kuin tiedot kerätään.

3. Menettely

3.1 EJRK:n hallintoneuvosto (jäljempänä hallintoneuvosto) päättää, onko aggregoidut tiedot kerättävä kertaluonteisella 
tutkimuksella, ja se ottaa tällöin huomioon tutkimuksesta todennäköisesti aiheutuvat kustannukset sekä sen suorit
tamiseen kuluvan ajan.

Selvitysvaihe

3.2 EJRK:n organisaatioyksiköt välittävät alkuperäiset aggregoitujen tietojen keruupyyntönsä EJRK:n sihteeristölle, joka 
auttaa niitä yhdessä tietoja käsittelevän EJRK:n yhteysryhmän ja EKP:n kanssa arvioimaan saatavilla olevia tietoja, 
jotta aiemmin kerättyjä tietoja voitaisiin käyttää niin pitkälti kuin mahdollista ja vältettäisiin tiedonantotaakan suu
reneminen. Jos saatavilla olevien tietojen ei katsota soveltuvan aiottuun tarkoitukseen ja ilmenee tarve kerätä tiedot 
tiedonantajilta kertaluonteisella tutkimuksella, EJRK:n organisaatioyksikkö muuttaa EJRK:n sihteeristön tuella alkupe
räisen tietopyynnön todellisiksi tiedonantovaatimuksiksi, ja asianomaiset organisaatiot arvioivat merkityksellisten 
tietojen saatavuuden ja laadun. Selvitysvaiheessa voidaan myös turvautua apuun, jota saadaan EKPJ:ltä, kuten EKPJ:n 
tilastokomitealta tai EKPJ:n rahoitusjärjestelmän vakauden komitealta, tai muista Euroopan tilastojärjestelmän sisäi
sistä lähteistä, kaupallisten tietojen toimittajilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä, esim. BIS:ltä.

3.3 Jos selvitysaiheen aikana todetaan, että a) saatavilla on tarkoituksenmukaisia tietoja tai hyväksyttäviä arvioita, jotka 
ovat riittävän hyvälaatuisia, ja b) saadaan omistajalta lupa käyttää tietoja, jotka eivät ole täysin julkisia, kertaluontei
nen tutkimus ei ole tarpeen vaan sovelletaan A kohdassa kuvattuja menettelyjä.

3.4 Jos kyseessä on tilanne, jossa a) tarkoituksenmukaisia tietoja ja/tai arvioita on saatavilla mutta niiden laatu on mää
rittelemätön tai riittämätön, b) tietoja ja arvioita ei ole saatavilla tai c) tiedonantajalta ei saada lupaa käyttää tietoja, 
jotka eivät ole täysin julkisia, EJRK:n sihteeristö toimittaa yhdessä EKP:n kanssa tietoja pyytäneille organisaatioyksi
köille tietojen saatavuutta koskevan arvioinnin tuloksen ja ehdottaa kertaluonteista tutkimusta varten mahdollisia 
lähteitä ja menetelmiä, mukaan lukien i) tiedonantajien ryhmät ja lukumäärä, ii) raportointikanavat, esim. tilastoko
mitea, rahoitusvakauden komitea tai Euroopan valvontaviranomaiset, iii) arvio kustannuksista ja aikataulusta, ja 
iv) ennakoidut ongelmat.
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Tiedonkeruuvaihe

3.5 Saatuaan selvityksen tulokset EJRK:n sihteeristö esittää EJRK:n hallintoneuvoston hyväksyttäväksi ehdotuksen jatko
toimenpiteistä sekä summittaisen arvion hyödyistä ja kustannuksista. EJRK:n hallintoneuvosto päättää, tehdäänkö 
kertaluonteinen tutkimus, joka saattaa vaatia tiedonantajien osallistumista. EJRK:n hallintoneuvoston päätöksessä, 
jossa pyyntö hyväksytään, voidaan määrittää erityisesti a) vaadittujen tietojen karkeisuus institutionaalisella ja tietoe
rän tasolla, b) sovellettava luottamuksellisuuden suojajärjestely ja erityisesti se, kenellä on lupa saada mitäkin tietoja 
ja miten tiedot tallennetaan ja toimitetaan sekä c) aikarajat tietojen toimittamiselle.

3.6 Jos jokin Euroopan valvontaviranomaisista tekee kertaluonteisen tutkimuksen, EJRK:n sihteeristö ottaa suoraan 
yhteyttä asianomaiseen Euroopan valvontaviranomaiseen. Tiedot voidaan toimittaa EKP:n välityksellä noudattaen 
täysin mitä säädetään asetuksen (EU) N:o 1092/2010 (1) 8 artiklassa.

3.7 Jos EKPJ tekee kertaluonteisen tutkimuksen, EJRK:n sihteeristö ottaa yhteyttä EKP:hen, joka puolestaan ottaa 
yhteyttä mahdollisiin tiedonantajiin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välityksellä ja asianomaisia EKPJ:n 
komiteoita käyttäen sekä luottamuksellisuuden osalta sovellettavia rajoituksia noudattaen.

3.8 Osapuolet jakavat jokaisen kertaluonteisen tutkimuksen valmistumisen jälkeen toisilleen tietoja tutkimuksen toteut
tamisesta ja erityisesti sovelletuista menetelmistä ja laaduntarkistuksista sekä mahdollisesti havaituista vaikeuksista 
parantaakseen tulevien tutkimusten vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makro
tason  vakauden  valvonnasta  Euroopan  unionissa  ja  Euroopan  järjestelmäriskikomitean  perustamisesta  (EUVL  L  331,  15.12.2010, 
s. 1).
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