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4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei jäsenten ja osapuolten tarvitse säännellyllä markkinalla

toteutettujen liiketoimien osalta soveltaa toisiinsa tämän direktiivin 19, 21 ja 22 artiklassa säädettyjä

velvoitteita. Säännellyn markkinan jäsenten tai osapuolten on kuitenkin täytettävä 19, 21 ja

22 artiklan mukaiset asiakkaisiinsa kohdistuvat velvollisuudet silloin, kun ne toteuttavat

toimeksiantoja asiakkaidensa lukuun säännellyllä markkinalla.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että säännellyn markkinan jäsenyyttä tai sille pääsyä

koskevissa säännöissä annetaan sijoituspalveluyrityksille ja luottolaitoksille mahdollisuus osallistua

markkinalle suoraan tai etäkauppaa käymällä.

6. Jäsenvaltioiden on ilman oikeudellisia tai hallinnollisia lisävaatimuksia annettava toisiin

jäsenvaltioihin sijoittautuneille säännellyille markkinoille mahdollisuus toteuttaa omalla alueellaan

tarvittavia järjestelyjä, joilla helpotetaan jäsenvaltion alueelle sijoittautuneiden etäkäyttäjien ja

markkinoiden etätoimijoiden kaupankäyntiä ja pääsyä kyseisille markkinoille.

Säännellyn markkinan on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltio,

jossa se aikoo ottaa tällaiset järjestelyt käyttöön. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on

toimitettava kuukauden kuluessa tieto tästä jäsenvaltiolle, jossa säännelty markkina aikoo ottaa

tällaiset järjestelyt käyttöön.

Säännellyn markkinan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vastaanottavan jäsenvaltion

toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä ja kohtuullisessa ajassa toimitettava tiedot kyseiseen

jäsenvaltioon sijoittautuneiden säännellyn markkinan jäsenten tai osapuolten henkilöllisyydestä.
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7. Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyn markkinan ylläpitäjä toimittamaan säännellyn

markkinan toimivaltaisille viranomaisille säännöllisesti luettelo säännellyn markkinan jäsenistä ja

osapuolista.

43 artikla

Säännellyn markkinan sääntöjen ja

muiden oikeudellisten velvollisuuksien noudattamisen valvonta

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että säännellyt markkinat toteuttavat ja ylläpitävät toimivia

järjestelyjä ja menettelyjä valvoakseen säännöllisesti, että näiden markkinoiden jäsenet ja osapuolet

noudattavat niiden sääntöjä. Säänneltyjen markkinoiden on valvottava jäsentensä tai osapuoltensa

näiden markkinoiden järjestelmiä käyttäen toteuttamia liiketoimia, jotta voidaan havaita kyseisten

markkinoiden sääntöjen rikkomiset, tavanomaisesta poikkeava kaupankäynti tai toiminta, johon voi

liittyä markkinoiden väärinkäyttöä.

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava säänneltyjen markkinoiden ylläpitäjät ilmoittamaan

toimivaltaiselle viranomaiselle järjestelmän sääntöjen merkittävästä rikkomisesta tai tavanomaisesta

poikkeavasta kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi liittyä markkinoiden väärinkäyttöä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi velvoitettava säännellyn markkinan ylläpitäjä toimittamaan asiaa

koskevat tiedot viipymättä väärinkäyttöä kyseisellä säännellyllä markkinalla koskevan tutkinnan ja

syytetoimien osalta toimivaltaiselle viranomaiselle sekä avustamaan sitä kaikin tavoin säännellyn

markkinan järjestelmissä esiintyvän tai niiden kautta tapahtuvan markkinoiden väärinkäytön

tutkinnassa ja syytetoimissa.
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44 artikla

Säänneltyjen markkinoiden kauppaa edeltävät avoimuusvaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyt markkinat julkistamaan vähintään järjestelmissään

vallitsevat osto- ja myyntihinnat sekä kyseisillä hinnoilla vallitsevan kaupankäyntihalukkuuden

niillä kaupankäynnin kohteena oleville osakkeille. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että nämä tiedot

annetaan jatkuvasti yleisön saataville kohtuullisin kustannuksin tavanomaisena kaupankäyntiaikana.

Säännellyt markkinat voivat antaa kohtuullisin kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla ensimmäisen

alakohdan mukaisten tietojen julkistamiseen käyttämänsä järjestelyt niiden sijoituspalveluyritysten

saataville, joiden on 27 artiklan mukaisesti julkaistava osakkeita koskevat hintatarjouksensa.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää

markkinamallin tai toimeksiantojen tyypin tai suuruuden perusteella poikkeuksia säänneltyjen

markkinoiden velvollisuuteen julkistaa 1 kohdassa vaaditut tiedot. Toimivaltaisten viranomaisten on

erityisesti voitava antaa vapautus tästä velvollisuudesta sellaisten liiketoimien osalta, jotka ovat

kooltaan suuria kyseisellä osakkeella tai osaketyypillä markkinoilla tavanomaisesti tehtäviin

liiketoimiin verrattuna.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio toteuttaa

64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka

koskevat



13421/3/03 REV 3 RR/tan 101
DG G I    FI

a) sitä, missä määrin osto- ja myyntitarjoukset tai nimettyjen markkinatakaajien noteeraukset

sekä kyseisillä hinnoilla vallitseva kaupankäyntihalukkuus julkistetaan,

b) niiden toimeksiantojen suuruutta ja tyyppiä, joiden osalta voidaan 2 kohdan nojalla myöntää

poikkeuksia tietojen julkistamisvelvollisuudesta ennen kaupantekoa,

c) markkinamallia, jonka osalta voidaan 2 kohdan nojalla myöntää poikkeuksia tietojen

julkistamisvelvollisuudesta ennen kaupantekoa; tämä koskee erityisesti tämän velvollisuuden

soveltamista säänneltyjen markkinoiden käyttämiin kaupankäyntimenetelmiin, joilla

toteutetaan kauppoja markkinoiden sääntöjen mukaisesti soveltaen hintoja, jotka määritetään

säänneltyjen markkinoiden ulkopuolella tai ajoittain järjestettävissä huutokaupoissa.

45 artikla

Säänneltyjen markkinoiden kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava säännellyt markkinat julkistamaan vähintään kaupankäynnin

kohteeksi otettujen osakkeiden osalta vähintään toteutettujen liiketoimien hinnat, määrät ja

ajankohdat. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että yksityiskohtaiset tiedot näistä liiketoimista

asetetaan julkisesti saataville kohtuullisin kustannuksin ja mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Säännellyt markkinat voivat antaa ensimmäisen alakohdan mukaisten tietojen julkistamiseen

käyttämänsä järjestelyt kohtuullisin kustannuksin ja syrjimättömällä tavalla niiden

sijoituspalveluyritysten saataville, joiden on julkaistava yksityiskohtaiset tiedot osakkeilla tehdyistä

liiketoimistaan 28 artiklan nojalla.
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2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimivaltainen viranomainen voi antaa säännellyille

markkinoille luvan hyväksyä yksityiskohtaisten tietojen julkistamisen tietyllä viiveellä liiketoimien

tyypin tai koon perusteella. Toimivaltaiset viranomaiset voivat nimenomaisesti hyväksyä sellaisten

liiketoimien julkistamisen viiveellä, jotka ovat kooltaan suuria kyseisellä osakkeella tai

osaketyypillä markkinoilla tavanomaisesti tehtäviin liiketoimiin verrattuna. Jäsenvaltioiden on

edellytettävä, että säänneltyjen markkinoiden on saatava toimivaltaisen viranomaisen

ennakkohyväksyntä ehdotetulle viivästetylle julkistamiselle, ja edellytettävä, että näistä

järjestelyistä tiedotetaan selvästi markkinaosapuolille ja sijoittajille.

3. Edistääkseen rahoitusmarkkinoiden tehokasta ja asianmukaista toimintaa ja varmistaakseen

1 ja 2 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen komissio toteuttaa 64 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat

a) yleisön saataville annettavien tietojen laajuutta ja sisältöä, sekä

b) edellytyksiä, joiden perusteella säännelty markkina voi julkistaa kaupat tietyllä viiveellä, ja

perusteita, joita on sovellettava päätettäessä liiketoimista, joiden koon tai kohteena olevan

osaketyypin takia julkistaminen viiveellä on sallittua.

46 artikla

Keskusvastapuolta ja selvitysjärjestelmiä koskevat säännökset

1. Jäsenvaltiot eivät saa estää säänneltyjä markkinoita ryhtymästä tarpeellisiin järjestelyihin

toisen jäsenvaltion alueella toimivan keskusvastapuolen tai selvitysyhteisön ja selvitysjärjestelmän

kanssa markkinaosapuolten kyseisten markkinoiden järjestelmien puitteissa toteuttamien joidenkin

tai kaikkien kauppojen päätökseen saattamiseksi.
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2. Säännellyn markkinan toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa toisen jäsenvaltion

alueella toimivan keskusvastapuolen, selvitysyhteisöjen ja/tai -järjestelmien käyttämistä, paitsi jos

tämän osoitetaan olevan välttämätöntä kyseisen säännellyn markkinan asianmukaisen toiminnan

ylläpitämiseksi ja ottaen huomioon selvitysjärjestelmille 34 artiklan 2 kohdassa säädetyt

edellytykset.

Tarpeettoman päällekkäisen valvonnan ehkäisemiseksi toimivaltainen viranomainen ottaa

huomioon selvitysjärjestelmien valvojina toimivien kansallisten keskuspankkien tai muiden

kyseisten järjestelmien suhteen toimivaltaisten valvontaviranomaisten jo suorittaman valvonnan.

47 artikla

Luettelo säännellyistä markkinoista

Jokaisen jäsenvaltion on laadittava luettelo säännellyistä markkinoista, joiden kotijäsenvaltio se on,

ja toimitettava tämä luettelo muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Samalla tavalla on tiedotettava

kaikista tähän luetteloon tehdyistä muutoksista. Komissio julkaisee ajantasaisen luettelon kaikista

säännellyistä markkinoista Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kerran vuodessa.

Komissio julkaisee luettelon myös verkkosivuillaan ja päivittää sen aina, kun jäsenvaltiot

ilmoittavat muutoksista luetteloihinsa.
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IV OSASTO

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

I LUKU

NIMEÄMINEN, VALTUUDET JA OIKEUSSUOJAMENETTELYT

48 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset hoitamaan kutakin tämän

direktiivin eri säännöksistä johtuvaa tehtävää. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muiden

jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kunkin tehtävän täytäntöönpanosta vastaava

toimivaltainen viranomainen ja viranomaisten mahdollinen tehtävänjako.

2. Edellä 1 kohdassa mainittujen toimivaltaisten viranomaisten on oltava julkisia viranomaisia.

Tällä ei kuitenkaan rajoiteta mahdollisuutta siirtää tehtäviä muille elimille silloin, kun siitä on

nimenomaisesti säädetty 5 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 3 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdassa ja

23 artiklan 4 kohdassa.



13421/3/03 REV 3 RR/tan 105
DG G I    FI

Tehtävien siirtäminen muille yksiköille kuin 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ei ole

mahdollista julkisen vallan tai harkintavallan käytön osalta. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että

toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat ennen siirtoa asianmukaiset toimenpiteet sen

varmistamiseksi, että yksiköllä, jolle tehtävät aiotaan siirtää, on riittävä toimintakyky ja voimavarat

kaikkien tehtävien hoitamiseen ja että tehtävät siirretään vain, jos siirrettyjen tehtävien hoitaminen

on selkeästi määritelty ja vahvistettu asiakirjoin, joissa nimetään siirrettävät tehtävät ja edellytykset,

joiden mukaisesti tehtävät on suoritettava. Näihin edellytyksiin kuuluu lauseke, joka velvoittaa

kyseisen yksikön toimimaan ja järjestäytymään siten, että ei synny eturistiriitaa ja että siirrettyjen

tehtävien suorittamisesta saatuja tietoja ei käytetä epäoikeudenmukaisesti tai kilpailun estämiseen.

Joka tapauksessa lopullinen vastuu tämän direktiivin ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden

noudattamisesta kuuluu 1 kohdan mukaisesti nimetylle yhdelle tai useammalle toimivaltaiselle

viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille

kaikista tehtävien siirtämistä koskevista järjestelyistä tehtävien siirron tarkat edellytykset mukaan

luettuina.

3. Komissio julkaisee luettelon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista

Euroopan unionin virallisessa lehdessä vähintään kerran vuodessa ja pitää verkkosivuillaan olevan

luettelon jatkuvasti ajan tasalla.
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49 artikla

Samassa jäsenvaltiossa olevien viranomaisten välinen yhteistyö

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen panemaan täytäntöön

jonkin tämän direktiivin säännöksen, kunkin viranomaisen tehtävät on määriteltävä selvästi ja

niiden on toimittava tiiviissä yhteistyössä.

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että tällaista yhteistyötä harjoitetaan myös tässä direktiivissä

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja sen luotto- ja muiden rahoituslaitosten,

eläkerahastojen, yhteissijoitusyritysten, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien ja vakuutusyritysten

valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat keskenään tietoja, jotka

ovat olennaisia tai merkityksellisiä niille kuuluvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitamiseksi.

50 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille annettavat valtuudet

1. Toimivaltaiselle viranomaiselle on annettava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat

tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi. Se käyttää tällaisia valtuuksia kansallisessa lainsäädännössä

asetetuissa rajoissa:

a) suoraan; tai

b) yhdessä muiden viranomaisten kanssa; tai
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c) omalla vastuullaan antamalla valtuudet elimille, joille tehtävät on siirretty 48 artiklan

2 kohdan mukaisesti; taikka

d) saattamalla asian toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja valtuuksia on käytettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti

ja niihin on kuuluttava vähintään oikeus

a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada jäljennös niistä;

b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi tietojen saamiseksi;

c) tehdä tarkastuksia paikalla;

d) vaatia olemassa olevia tallenteita puheluista ja tietoliikenteestä;

e) vaatia sellaisen käytännön lopettamista, joka on ristiriidassa tämän direktiivin nojalla

annettujen säännösten kanssa;

f) vaatia omaisuuden jäädyttämistä ja/tai takavarikoimista;

g) vaatia ammattitoiminnan väliaikaista kieltämistä;

h) vaatia toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten ja säänneltyjen markkinoiden

tilintarkastajia toimittamaan tietoja;
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i) toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että sijoituspalveluyritykset ja säännellyt

markkinat täyttävät jatkuvasti lakisääteiset vaatimukset;

j) vaatia rahoitusvälineellä käytävän kaupan keskeyttämistä;

k) vaatia rahoitusvälineen kaupan lopettamista joko säännellyillä markkinoilla tai muilla

kauppapaikoilla;

l) siirtää asioita syytteeseen pantaviksi;

m) sallia tilintarkastajien tai asiantuntijoiden suorittamat tarkastukset ja tutkinnat.

51 artikla

Hallinnolliset seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla annettujen säännösten

noudattamisesta vastuussa oleville henkilöille voidaan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön

mukaisesti määrätä aiheellisia hallinnollisia toimenpiteitä tai hallinnollisia seuraamuksia, jos

kyseisiä säännöksiä rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia

menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden

on varmistettava, että nämä toimenpiteet ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä siinä tapauksessa sovellettavat seuraamukset, että henkilö

kieltäytyy yhteistyöstä 50 artiklassa tarkoitetussa tutkimuksessa.
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3. Jäsenvaltioiden on määrättävä, että toimivaltainen viranomainen voi julkistaa toimenpiteen tai

seuraamuksen, joita tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten rikkominen aiheuttaa, jollei

julkistaminen vakavasti vaaranna rahoitusmarkkinoita tai aiheuta suhteetonta vahinkoa osapuolille.

52 artikla

Muutoksenhakuoikeus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien,

asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla tehdyt päätökset on asianmukaisesti perusteltu ja että

niiden osalta voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa. Oikeus hakea muutosta tuomioistuimissa

koskee myös tapauksia, joissa päätöstä kaikki vaadittavat tiedot sisältäneestä

toimilupahakemuksesta ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kansallisen lainsäädännön mukaisesti yhdellä tai

useammalla seuraavista elimistä on mahdollisuus kuluttajien etuja ajaakseen saattaa asia kansallista

lainsäädäntöä noudattaen tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallintoelimen käsiteltäväksi sen

varmistamiseksi, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä

sovelletaan:

a) julkiset elimet tai niiden edustajat;

b) kuluttajajärjestöt, joilla on oikeutettu etu suojella kuluttajia;

c) elinkeinoelämän järjestöt, joilla on oikeutettu etu suojella jäseniään.
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53 artikla

Sijoittajien valitusten käsittely tuomioistuinten ulkopuolella

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia elimiä käyttämällä

edistettävä tehokkaiden ja toimivien tuomioistuinten ulkopuolisten valitus- ja

oikeussuojamenettelyjen käyttöönottoa sijoituspalveluyritysten tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja

koskevien kuluttajariitojen käsittelemiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei tällaisia elimiä estetä säännöksin tai määräyksin

toimimasta tehokkaassa yhteistyössä rajat ylittävien riitojen ratkaisemiseksi.

54 artikla

Salassapitovelvollisuus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset, kaikki henkilöt, jotka

työskentelevät tai ovat työskennelleet toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisten elinten

palveluksessa, joille on siirretty tehtäviä 48 artiklan 2 kohdan nojalla, myös toimivaltaisten

viranomaisten määräämät tilintarkastajat ja asiantuntijat, ovat salassapitovelvollisia. Niiden näissä

tehtävissä mahdollisesti saamia luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle tai

viranomaiselle muutoin kuin tiivistetysti tai kootusti niin, ettei siitä voida tunnistaa yksittäisiä

sijoituspalveluyrityksiä, markkinoiden ylläpitäjiä, säänneltyjä markkinoita tai muuta henkilöä.

Edellä sanottu ei kuitenkaan koske rikoslainsäädännön tai tämän direktiivin muiden säännöksien

piiriin kuuluvia tapauksia.
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2. Kun sijoituspalveluyritys, markkinoiden ylläpitäjä tai säännelty markkina on asetettu

konkurssiin tai pakolliseen selvitystilaan, luottamuksellisia tietoja, jotka eivät koske kolmansia

osapuolia, voidaan ilmaista siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä, jos se on tarpeen

menettelyn toteuttamiseksi.

3. Tämän direktiivin nojalla luottamuksellisia tietoja saavilla toimivaltaisilla viranomaisilla,

elimillä sekä muilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä kuin toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus

käyttää saamiaan tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa hoitamiseen, kun kyseessä ovat

toimivaltaiset viranomaiset, ja tässä direktiivissä tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseen tai, kun

kyseessä ovat muut viranomaiset, elimet taikka luonnolliset tai oikeushenkilöt, sitä tarkoitusta

varten, johon kyseisiä tietoja niille toimitettiin ja/tai kyseisten tehtävien hoitoon nimenomaan

liittyvän hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta

menettelyä rikoslainsäädännön piiriin kuuluvien tapausten osalta. Tiedot antavan toimivaltaisen

viranomaisen tai muun viranomaisen, elimen tai henkilön suostumuksella tiedot vastaanottava

viranomainen saa kuitenkin käyttää niitä muihinkin tarkoituksiin.

4. Tämän direktiivin nojalla saatuja, vaihdettuja tai toimitettuja luottamuksellisia tietoja koskee

tässä artiklassa säädetty salassapitovelvollisuus. Tämä artikla ei kuitenkaan estä toimivaltaisia

viranomaisia vaihtamasta tai toimittamasta tämän direktiivin ja muiden sijoituspalveluyrityksiin,

luottolaitoksiin, eläkerahastoihin, yhteissijoitusyrityksiin, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin,

vakuutusyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin sovellettavien

direktiivien mukaisia tai muuten tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen tai muun

viranomaisen tai elimen tai luonnollisen tai oikeushenkilön suostumuksella annettuja

luottamuksellisia tietoja.
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5. Tämä artikla ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tai toimittamasta kansallisen

lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole saatu muun jäsenvaltion

toimivaltaiselta viranomaiselta.

55 artikla

Suhteet tilintarkastajiin

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä vähimmäisvaatimuksena, että jokainen henkilö, joka on

lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä

10 päivänä huhtikuuta 1984 annetun neuvoston kahdeksannen direktiivin 84/253/ETY1 mukaisesti

valtuutettu ja joka suorittaa sijoituspalveluyrityksessä yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden

tilinpäätöksistä 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetun neuvoston neljännen direktiivin 78/660/ETY2

51 artiklassa, direktiivin 83/349/ETY 37 artiklassa tai direktiivin 85/611/ETY 31 artiklassa

tarkoitettua tehtävää tai muuta lakisääteistä tehtävää, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan

toimivaltaisille viranomaisille tuota yritystä koskevista seikoista tai päätöksistä, jotka kyseinen

henkilö on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jotka saattavat:

a) olennaisesti rikkoa lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joissa asetetaan toimiluvan

edellytykset tai jotka koskevat erityisesti sijoituspalveluyritysten toiminnan harjoittamista;

b) vaikuttaa sijoituspalveluyrityksen toiminnan jatkuvuuteen;

c) johtaa tilien vahvistamatta jättämiseen tai varaumien esittämiseen.

                                                
1 EYVL L 126, 12.5.1984, s. 20.
2 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).
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Tällainen henkilö on velvollinen ilmoittamaan myös seikoista ja päätöksistä, jotka hän saa tietoonsa

suorittaessaan jotakin ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tehtävää yrityksessä, jolla on läheiset

sidokset siihen sijoituspalveluyritykseen, jossa hän suorittaa kyseistä tehtävää.

2. Tietojen ilmaisemista koskevaan sopimukseen tai lainsäädäntöön sisältyvän rajoituksen

rikkomisena ei pidetä sitä, että direktiivin 84/253/ETY mukaisella tavalla valtuutettu henkilö

vilpittömässä mielessä ilmaisee 1 kohdassa tarkoitetun tiedon tai päätöksen toimivaltaiselle

viranomaiselle, eikä tästä saa aiheutua kyseiselle henkilölle seuraamusvastuuta.

II LUKU

JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

56 artikla

Yhteistyövelvollisuus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä keskenään, kun se on

niiden tehtävien suorittamiseksi tarpeen, käyttäen siihen kaikkia joko tässä direktiivissä tai

kansallisessa lainsäädännössä säädettyjä valtuuksiaan.

Toimivaltaisten viranomaisten on avustettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia.

Niiden on erityisesti vaihdettava tietoja ja harjoitettava yhteistyötä tutkinta- tai

valvontatoiminnassa.
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Yhteistyön ja erityisesti tietojen vaihdon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi jäsenvaltioiden on

nimettävä yksi ainoa toimivaltainen viranomainen tässä direktiivissä tarkoitetuksi

yhteysviranomaiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltiolle niiden

viranomaisten nimet, jotka on nimetty vastaanottamaan tietojenvaihto- tai yhteistyöpyyntöjä tämän

kohdan nojalla.

2. Jos jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan saanut säännelty markkina on toteuttanut järjestelyjä

vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja sen toiminnasta siellä on tullut merkittävää kyseisen

vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta

vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden tilanne huomioon ottaen, säännellyn

markkinan kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava

käyttöön oikeasuhteiset yhteistyöjärjestelyt.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat hallinnolliset ja organisatoriset toimenpiteet

1 kohdassa säädetyn avunannon edistämiseksi.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää valtuuksiaan yhteistyön aikaansaamiseksi myös

tapauksissa, joissa tutkinnan kohteena oleva toiminta ei riko mitään kyseisessä jäsenvaltiossa

voimassa olevaa säännöstä.

4. Jos toimivaltaisella viranomaisella on perusteltu syy epäillä, että sen valvonnan piiriin

kuulumattomat yksiköt harjoittavat tai ovat harjoittaneet tämän direktiivin säännösten vastaista

toimintaa toisen jäsenvaltion alueella, tämän toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä

toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman seikkaperäisesti. Viimeksi

mainitun viranomaisen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet. Sen on annettava asiasta

ilmoittaneen toimivaltaisen viranomaisen tiedoksi ratkaisu ja mahdollisuuksien mukaan merkittävät

välitoimet. Tämä kohta ei kuitenkaan rajoita tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen

toimivaltaa.
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5. Edellä 2 kohdan yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio voi toteuttaa

64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti täytäntöönpanotoimenpiteitä

vahvistaakseen perusteet, joiden nojalla muun jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden toiminnan

vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan katsoa olevan merkittävää kyseisen vastaanottavan

jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta.

57 artikla

Valvontatoimia, paikalla tehtäviä tarkastuksia ja tutkintaa koskeva yhteistyö

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista

toimimaan yhteistyössä tutkinnan, valvontatoimien tai paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä.

Jos sijoituspalveluyritykset ovat säännellyn markkinan etäkauppaa käyviä jäseniä, säännellyn

markkinan toimivaltainen viranomainen voi päättää ottaa niihin suoraan yhteyttä, missä tapauksessa

sen on ilmoitettava asiasta etäkauppaa käyvän jäsenen kotijäsenvaltion toimivaltaisille

viranomaiselle.

Toimivaltaisen viranomaisen saadessa paikalla tehtävää tarkastusta tai tutkintaa koskevan pyynnön,

sen on valtuuksiensa sallimissa rajoissa

a) suoritettava tarkastus tai tutkinta itse; tai

b) annettava tarkastusta vaatineen viranomaisen suorittaa tarkastus tai tutkinta; tai

c) annettava tilintarkastajien tai asiantuntijoiden suorittaa tarkastus tai tutkinta.
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58 artikla

Tietojenvaihto

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, jotka on 56 artiklan 1 kohdan mukaisesti

nimetty tässä direktiivissä tarkoitetuiksi yhteysviranomaisiksi, on toimitettava toisilleen välittömästi

tiedot, jotka ovat tarpeen 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille toimivaltaisille viranomaisille

osoitettujen tehtävien hoitamiseksi tämän direktiivin nojalla annettujen säännösten mukaisesti.

Toimivaltaiset viranomaiset, jotka vaihtavat tietoja toisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa

tämän direktiivin mukaisesti, voivat ilmoittaa tietojen välityshetkellä, että kyseisiä tietoja ei saa

ilmaista ilman niiden nimenomaista suostumusta, jolloin kyseisiä tietoja saa vaihtaa ainoastaan niitä

tarkoituksia varten kuin mihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa.

2. Toimivaltainen viranomainen, joka on nimetty yhteysviranomaiseksi, voi toimittaa 1 kohdan

sekä 55 ja 63 artiklan mukaisesti saadut tiedot 49 artiklassa tarkoitetuille viranomaisille. Ne eivät

saa toimittaa tietoja muille elimille tai luonnollisille tai oikeushenkilöille ilman tiedot ilmaisseiden

toimivaltaisten viranomaisten nimenomaista suostumusta. Tiedot saa toimittaa ainoastaan niitä

tarkoituksia varten, joihin mainitut viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa, lukuun ottamatta

asianmukaisesti perusteltuja olosuhteita. Viimeksi mainitussa tapauksessa yhteysviranomainen

ilmoittaa tästä välittömästi sille yhteysviranomaiselle, joka tiedot on lähettänyt.
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3. Edellä 49 artiklassa tarkoitetut viranomaiset sekä muut elimet ja luonnolliset ja

oikeushenkilöt, jotka saavat luottamuksellisia tietoja tämän artiklan 1 kohdan tai 55 ja 63 artiklan

mukaisesti, voivat käyttää tietoja ainoastaan tehtäviensä hoitamiseen ja erityisesti:

a) tutkiakseen, että sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan aloittamista koskevat edellytykset

täyttyvät, ja helpottaakseen tämän toiminnan harjoittamisen valvontaa joko yrityskohtaisesti

tai konsolidoidun tilanteen perusteella, erityisesti direktiivissä 93/6/ETY asetettujen

vakavaraisuusvaatimusten, sekä hallinto- ja kirjanpitomenettelyjen sekä sisäisen tarkastuksen

järjestelmien osalta;

b) valvoakseen kauppapaikkojen asianmukaista toimintaa;

c) määrätäkseen seuraamuksia;

d) haettaessa muutosta toimivaltaisen viranomaisen päätökseen hallintovalitusteitse;

e) tuomioistuinkäsittelyssä, joka on saatettu vireille 52 artiklan mukaisesti; tai

f) 53 artiklan mukaisessa tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvassa sijoittajien valitusten

käsittelyssä.

4. Komissio voi toteuttaa 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti

täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon

liittyviä menettelyjä.
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5. Tämän direktiivin 54, 58 ja 63 artikla eivät estä toimivaltaista viranomaista toimittamasta

rahapoliittisina viranomaisina toimiville keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle ja

Euroopan keskuspankille, ja tarvittaessa muille maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa oleville

viranomaisille niiden tehtävien hoitamista varten tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja. Näitä

viranomaisia tai elimiä ei myöskään saa estää toimittamasta toimivaltaisille viranomaisille tietoja,

joita ne saattavat tarvita tässä direktiivissä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi.

59 artikla

Yhteistyöstä kieltäytyminen

Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä pyydetystä yhteistyöstä 57 artiklan mukaisen

tutkimuksen, valvontatoimen tai paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä tai 58 artiklassa

säädetystä tietojenvaihdosta ainoastaan silloin, kun

a) tällainen tutkimus, paikalla tehtävä tarkastus, valvontatoimi tai tietojenvaihto voi vaikuttaa

haitallisesti pyynnön saaneen valtion suvereniteettiin, turvallisuuteen tai yleiseen

järjestykseen;

b) samoja toimia ja henkilöitä koskeva oikeudenkäynti on jo pantu vireille pyynnön saaneessa

jäsenvaltiossa;

c) pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa on jo annettu näitä henkilöitä ja näitä tekoja koskeva

lainvoimainen päätös.
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Kieltäytyessään yhteistyöstä toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle

toimivaltaiselle viranomaiselle ja annettava mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot asiasta.

60 artikla

Viranomaisten välinen kuuleminen ennen toimiluvan myöntämistä

1. Toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia on kuultava ennen toimiluvan myöntämistä

sijoituspalveluyritykselle,

a) joka on toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen

tytäryritys; tai

b) joka on toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen

emoyrityksen tytäryritys; tai

c) jossa määräysvaltaa käyttävät samat luonnolliset tai oikeushenkilöt, joilla on määräysvalta

toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneessa sijoituspalveluyrityksessä tai luottolaitoksessa.

2. Luottolaitosten tai vakuutusyritysten valvonnasta vastaavia jäsenvaltion toimivaltaisia

viranomaisia on kuultava ennen toimiluvan myöntämistä sijoituspalveluyritykselle, joka on:

a) yhteisössä toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen tytäryritys; tai

b) yhteisössä toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen emoyrityksen tytäryritys;

tai
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c) saman luonnollisen tai oikeushenkilön määräysvallassa, jolla on määräysvalta yhteisössä

toimiluvan saaneessa luottolaitoksessa tai vakuutusyrityksessä.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on kuultava toisiaan

etenkin silloin, kun ne arvioivat osakkeenomistajien tai jäsenten soveltuvuutta sekä saman yhtymän

toisen yksikön johtoon osallistuvien yritystä tosiasiassa johtavien henkilöiden mainetta ja

kokemusta. Niiden on annettava toisilleen kaikki tiedot, jotka liittyvät osakkeenomistajien tai

jäsenten soveltuvuuteen ja yritystä tosiasiassa johtavien henkilöiden maineeseen ja kokemukseen, ja

joilla on merkitystä toisille toimivaltaisille viranomaisille myönnettäessä toimilupaa sekä

arvioitaessa säännöllisesti toimintaedellytysten täyttymistä.

61 artikla

Vastaanottavien jäsenvaltioiden valtuudet

1. Vastaanottavat jäsenvaltiot voivat velvoittaa kaikki sijoituspalveluyritykset, joilla on sivuliike

niiden alueella, toimittamaan niille määräajoin sivuliikkeiden liiketoimintaa koskeva kertomus

tilastollisia tarkoituksia varten.

2. Hoitaessaan tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan vastaanottavat jäsenvaltiot voivat

velvoittaa sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet toimittamaan tarpeelliset tiedot sen valvomiseksi,

että ne noudattavat niihin sovellettavia vastaanottavan jäsenvaltion asettamia normeja 32 artiklan

7 kohdassa säädetyissä tapauksissa. Nämä vaatimukset eivät saa olla tiukempia kuin vaatimukset,

jotka sama jäsenvaltio on asettanut alueelleen sijoittautuneille yrityksille valvoakseen, että ne

noudattavat samoja normeja.
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62 artikla

Vastaanottavien jäsenvaltioiden varotoimenpiteet

1. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeät ja todennettavissa

olevat perusteet uskoa, että sen alueella palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella toimiva

sijoituspalveluyritys rikkoo tämän direktiivin nojalla annetuista säännöksistä johtuvia

velvollisuuksia, tai että sijoituspalveluyritys, jolla on sivuliike sen alueella, rikkoo sellaisia tämän

direktiivin nojalla annetuista säännöksistä johtuvia velvollisuuksia, jotka eivät anna kyseiselle

viranomaiselle toimivaltaa, sen on ilmoitettava tällaiset tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle

viranomaiselle.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai

toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi sijoituspalveluyritys toimii edelleen tavalla, joka on

selvästi vastaanottavan jäsenvaltion sijoittajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden

asianmukaista toimintaa, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan

tästä ensin kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toteutettava kaikki aiheelliset

toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan

varmistamiseksi. Tähän on kuuluttava mahdollisuus estää lakia rikkovia sijoituspalveluyrityksiä

aloittamasta uusia liiketoimia sen alueella. Tällaisista toimenpiteistä on viipymättä ilmoitettava

komissiolle.

2. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että sijoituspalveluyritys,

jolla on sivuliike sen alueella, ei noudata tuossa jäsenvaltiossa tämän direktiivin niiden säännösten

nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, joilla annetaan toimivalta vastaanottavan jäsenvaltion

toimivaltaisille viranomaisille, näiden on vaadittava kyseistä sijoituspalveluyritystä korjaamaan

sääntöjenvastainen tilanteensa.
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Jos kyseinen sijoituspalveluyritys ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion

toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen,

että sijoituspalveluyritys korjaa sääntöjenvastaisen tilanteensa. Näiden toimenpiteiden luonteesta on

ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Jos sijoituspalveluyritys jatkaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien, ensimmäisessä

alakohdassa tarkoitettujen säännösten tai määräysten rikkomista vastaanottavan jäsenvaltion

toteuttamista toimenpiteistä huolimatta, vastaanottava jäsenvaltio voi, ilmoitettuaan tästä ensin

kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen

sääntöjenvastaisen toiminnan jatkamisen tai rangaistakseen siitä sekä estääkseen tarvittaessa

sijoituspalveluyritystä aloittamasta uusia liiketoimia alueellaan. Tällaisista toimenpiteistä on

viipymättä ilmoitettava komissiolle.

3. Jos säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän vastaanottavan

jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että

niiden alueella toimiva säännelty markkina tai monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä rikkoo

tämän direktiivin nojalla annetuista säännöksistä johtuvia velvollisuuksia, sen on ilmoitettava nämä

tiedot säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän kotijäsenvaltion

toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai

toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi mainittu säännelty markkina tai monenkeskinen

kaupankäyntijärjestelmä toimii edelleen tavalla, joka on selvästi vastaanottavan jäsenvaltion

sijoittajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa, vastaanottavan

jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on, ilmoitettuaan tästä ensin kotijäsenvaltion

toimivaltaiselle viranomaiselle toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen

sijoittajien suojaamiseksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Tähän on

kuuluttava mahdollisuus estää mainittua säänneltyä markkinaa tai monenkeskistä

kaupankäyntijärjestelmää tarjoamasta järjestelyjään vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautuneiden

etäkaupankäyntiä harjoittavien jäsenten tai markkinaosapuolten käyttöön. Tällaisista toimenpiteistä

on viipymättä ilmoitettava komissiolle.
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4. Edellä 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, jotka käsittävät seuraamuksia tai

sijoituspalveluyrityksen tai säännellyn markkinan toiminnan rajoittamista, on perusteltava

asianmukaisesti ja niistä on ilmoitettava kyseiselle sijoituspalveluyritykselle tai säännellylle

markkinalle.

III LUKU

YHTEISTYÖ YHTEISÖN KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

63 artikla

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa

1. Jäsenvaltiot voivat tehdä tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden

toimivaltaisten viranomaisten kanssa ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään

54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava

kyseisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävien hoitamista.

Jäsenvaltiot voivat siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan yksilöiden suojelusta henkilötietojen

käsittelyssä ja näiden tietojen liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1985 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY1 IV luvun mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat tehdä myös tietojenvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia sellaisten kolmansien

maiden viranomaisten, elinten ja luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa, joiden tehtävänä on:

i) valvoa luottolaitoksia, muita rahoituslaitoksia, vakuutusyrityksiä ja rahoitusmarkkinoita;

                                                
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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ii) vastata sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelystä sekä muista

samankaltaisista menettelyistä;

iii) vastata valvontatehtäviään hoitaessaan sijoituspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitosten,

luottolaitosten sekä vakuutusyritysten lakisääteisestä tilintarkastuksesta tai hallinnoida

korvausjärjestelmiä tehtäviään hoitaessaan;

iv) valvoa sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelyihin sekä muihin

samankaltaisiin menettelyihin osallistuvia elimiä;

v) valvoa henkilöitä, jotka suorittavat vakuutusyritysten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten

ja muiden rahoituslaitosten lakisääteisen tilintarkastuksen,

ainoastaan, jos ilmaistuun tietoon sovelletaan vähintään 54 artiklassa säädettyjä salassapitotakeita

vastaavia takeita. Tällaisen tietojenvaihdon on palveltava kyseisten viranomaisten tai elinten tai

luonnollisten tai oikeushenkilöiden tehtävien hoitamista.

2. Jos tiedot ovat lähtöisin toisesta jäsenvaltiosta, ne saa ilmaista ainoastaan tiedot antaneiden

toimivaltaisten viranomaisten nimenomaisella suostumuksella ja tarvittaessa ainoastaan niihin

tarkoituksiin, joita varten viranomaiset ovat antaneet suostumuksensa. Samaa säännöstä sovelletaan

kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin tietoihin.
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V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

64 artikla

Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY1 perustettu Euroopan

arvopaperikomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset, edellyttäen, että tämän

menettelyn mukaisesti annetuilla täytäntöönpanotoimenpiteillä ei muuteta tämän direktiivin

keskeisiä säännöksiä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme

kuukautta.

3. Neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta keskeytetään, jo annettujen

täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttamista rajoittamatta, niiden säännösten soveltaminen, joiden

mukaan edellytetään teknisten sääntöjen ja päätösten vahvistamista 2 kohdan mukaisesti. Euroopan

parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta päättää kyseisten säännösten soveltamisen

jatkamisesta perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, ja tätä varten

ne tarkastelevat säännöksiä uudelleen ennen mainitun määräajan päättymistä.

                                                
1 EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45.
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65 artikla

Kertomukset ja tarkistaminen

1. Komissio antaa ennen ... päivää ....kuuta ...* julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten
viranomaisten kanssa käytävien keskustelujen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen direktiivin säännösten mukaisten kaupantekoa edeltävien ja sen jälkeisten
avoimuusvaatimusten soveltamisalan mahdollisesta laajentamisesta kattamaan muut
rahoitusvälineiden lajit kuin osakkeet.

2. Komissio antaa ennen ... päivää ....kuuta ...** Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen 27 artiklan soveltamisesta.

3. Komissio antaa ennen ... päivää .....kuuta ..... *** julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten
viranomaisten kanssa käytävien keskustelujen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen

a) siitä, onko tarkoituksenmukaista edelleen jättää 2 artiklan 1 kohdan k alakohdan nojalla tämän
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle yritykset, joiden pääasiallinen liiketoiminta on
hyödykejohdannaisten kauppa omaan lukuun;

b) niiden oikeasuhteisten vaatimusten sisällöstä ja muodosta, joita sovelletaan toimiluvan
myöntämiseen tällaisille yrityksille saada toimia tässä direktiivissä tarkoitettuina
sijoituspalveluyrityksinä ja niiden toiminnan valvomiseen;

c) sijoituspalveluja tarjoavien ja/tai sijoitustoimintaa harjoittavien, yritykseen sidoksissa olevien
asiamiesten nimittämistä koskevien sääntöjen asianmukaisuudesta, erityisesti heidän
valvontansa osalta;

d) siitä onko tarkoituksenmukaista jatkaa 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tapahtuvaa
tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä.

                                                
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
** Kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
*** 30 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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4. Komissio antaa ennen ... päivää .....kuuta .....* Euroopan parlamentille ja neuvostolle

kertomuksen niiden esteiden poistamisen edistymisestä, jotka saattavat haitata niiden tietojen, jotka

kauppapaikkojen on julkaistava, kokoamista Euroopan tasolla.

5. Edellä 1-4 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella komissio voi tehdä ehdotuksia

tämän direktiivin muuttamiseksi vastaavasti.

6. Komissio antaa ennen ... päivää .....kuuta .....** toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytävien

keskustelujen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen välittäjiltä yhteisön

oikeuden mukaisesti edellytettyä ammatillista vastuuvakuutusta koskevien vaatimusten

tarkoituksenmukaisuudesta.

66 artikla

Direktiivin 85/611/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 85/611/ETY 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Rahoitusvälineiden markkinoista ... päivänä .....kuuta ..... annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 2003/.../EY*+ 2 artiklan 2 kohtaa, sekä 12, 13 ja 19 artiklaa sovelletaan tämän

artiklan 3 kohdassa mainittuihin rahastoyhtiöiden tarjoamiin palveluihin.

___________
* EUVL L".

                                                
* 30 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
** Yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
+ Julkaisutoimisto lisää tähän viittauksen tähän direktiiviin.
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67 artikla

Direktiivin 93/6/ETY muuttaminen

1. Muutetaan direktiivi 93/6/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. 'sijoituspalveluyrityksillä' kaikkia laitoksia, jotka vastaavat rahoitusvälineiden

markkinoista ... päivänä .....kuuta ..... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

2003/../EY* 4 artiklan 1 kohdan määritelmää ja joita koskevat samassa direktiivissä asetetut

vaatimukset, lukuun ottamatta

a) luottolaitoksia;

b) paikallisia yrityksiä 20 kohdan määritelmän mukaisesti;

c) yrityksiä, joiden toimilupa kattaa ainoastaan sijoituspalveluneuvonnan ja/tai sijoittajien

toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen siten, että niillä ei ole kummassakaan

tapauksessa hallussaan asiakkaittensa varoja tai arvopapereita, ja joilla tämän vuoksi ei

koskaan saa olla velkaa asiakkailleen.

___________
* EUVL C ..."
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2) Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla yrityksillä on oltava

50 000 euron perustamispääoma, jos ne käyttävät sijoittautumisvapautta ja/tai tarjoavat

palveluja rahoitusvälineiden markkinoista ... päivänä .....kuuta ..... annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/../EY+ 31 tai 32 artiklan mukaisesti."

3) Lisätään 3 artiklaan kohdat seuraavasti:

"4a. Kunnes direktiivi 93/6/EY on tarkistettu, 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa

tarkoitetuilla yrityksillä on oltava:

a) 50 000 euron perustamispääoma; tai

b) koko yhteisön alueen kattava ammatillinen vastuuvakuutus tai ammattitoimintaan

liittyvästä huolimattomuudesta aiheutuvan korvausvastuun varalta muu vastaava

vakuus, jonka määrä on vähintään 1 000 000 euroa korvausvaatimusta kohden ja

1 500 000 euroa kaikkia yhden vuoden aikana esitettyjä korvausvaatimuksia kohden; tai

c) perustamispääoman ja ammatillisen vastuuvakuutuksen yhdistelmä siinä muodossa, että

tuloksena on a ja b kohdassa esitettyjä määriä vastaava katetaso.

                                                
+ EUVL L ...
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Komissio tarkistaa Eurostatin julkaisemassa Euroopan kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden

muutosten huomioon ottamiseksi tässä kohdassa tarkoitetut määrät säännöllisesti siten, että

tarkistukset tehdään yhdenmukaisesti ja samanaikaisesti vakuutusedustuksesta 9 päivänä

joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY*

4 artiklan 7 kohdan nojalla tehtävien mukautusten kanssa.

4b. Jos 2 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys rekisteröidään

myös direktiivin 2002/92/EY mukaisesti, sen on täytettävä tuon direktiivin 4 artiklan

3 kohdassa vahvistettu edellytys ja lisäksi sillä on oltava:

a) 50 000 euron perustamispääoma tai

b) koko yhteisön alueen kattava ammatillinen vastuuvakuutus tai ammattitoimintaan

liittyvästä huolimattomuudesta aiheutuvan korvausvastuun varalta muu vastaava

vakuus, jonka määrä on vähintään 500 000 euroa korvausvaatimusta kohden ja

750 000 euroa kaikkia yhden vuoden aikana esitettyjä korvausvaatimuksia kohden; tai

c) perustamispääoman ja ammatillisen vastuuvakuutuksen yhdistelmä siinä muodossa, että

tuloksena on a ja b kohdassa esitettyjä määriä vastaava katetaso.

_____________
* EUVL L 9, 15.1.2003, s. 3."
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68 artikla

Direktiivin 2000/12/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivin 2000/12/EY liite I seuraavasti:

Lisätään liitteen I loppuun virke seuraavasti:

"Rahoitusvälineiden markkinoista ... päivänä .....kuuta ..... annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 2003/.../EY*+ liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltuja palveluja ja toimia

koskee tämän direktiivin mukainen vastavuoroinen tunnustaminen silloin, kun viitataan tuon

direktiivin liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin rahoitusvälineisiin.

_______________
* EUVL L ...."

69 artikla

Direktiivin 93/22/ETY kumoaminen

Kumotaan sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annettu

neuvoston direktiivi 93/22/ETY ...∗∗∗∗ alkaen. Viittaukset direktiiviin 93/22/ETY katsotaan

viittauksiksi tähän direktiiviin. Viittaukset direktiivin 93/22/ETY artikloihin tai niissä annettuihin

määritelmiin katsotaan viittauksiksi tämän direktiivin artikloihin tai niissä annettuihin vastaaviin

määritelmiin.

                                                
+ Julkaisutoimisto lisää tähän viittauksen tähän direktiiviin.
∗∗∗∗  24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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70 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä .....kuuta .....*. Niiden on ilmoitettava tästä

komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

71 artikla

Siirtymäsäännökset

1. Sijoituspalveluyrityksillä, joille niiden kotijäsenvaltio on jo ennen ... päivää .....kuuta .....*

myöntänyt toimiluvan sijoituspalvelujen tarjoamiseen, katsotaan olevan tässä direktiivissä

tarkoitettu toimilupa, jos tämän jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että tällaisen toiminnan

aloittamiseksi sijoituspalveluyritysten on täytettävä 9–14 artiklassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat

vaatimukset.

2. Säännellyllä markkinalla tai markkinoiden ylläpitäjällä, jolle sen kotijäsenvaltio on jo ennen

... päivää .....kuuta .....* myöntänyt toimiluvan, katsotaan olevan tässä direktiivissä tarkoitettu

toimilupa, jos kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että säännellyn markkinan tai

markkinoiden ylläpitäjän (tapauksesta riippuen) on täytettävä tämän direktiivin III osastossa

säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset.

                                                
* 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
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3. Sidonnaisasiamiesten, jotka on jo merkitty julkiseen rekisteriin ennen ..... päivää .....kuuta

.....*, katsotaan olevan myös tässä direktiivissä tarkoitetussa rekisterissä, jos kyseisen jäsenvaltion

lainsäädännössä säädetään, että sidonnaisasiamiesten on täytettävä 23 artiklassa säädettyjä

vaatimuksia vastaavat vaatimukset.

4. Direktiivin 93/22/ETY 17, 18 tai 30 artiklan mukaiset tiedot, jotka on ilmoitettu ennen .....

päivää .....kuuta .....*, katsotaan toimitetuiksi tämän direktiivin 31 ja 32 artiklan mukaisesti.

72 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

73 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________

                                                
* 24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
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LIITE I

LUETTELO PALVELUISTA JA TOIMINNASTA SEKÄ RAHOITUSVÄLINEISTÄ

A osa: Sijoituspalvelut ja -toiminta

1) Yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja

välittäminen

2) Toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun

3) Kaupankäynti omaan lukuun

4) Salkunhoito

5) Sijoitusneuvonta

6) Rahoitusvälineiden merkinnän ja/tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen

merkintätakauksen perusteella

7) Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen ilman merkintätakausta

8) Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ylläpito.
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B osa: Oheispalvelut

1) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien säilytyspalvelut

ja muut asiaan liittyvät palvelut, kuten kassanhallinta tai vakuushallinta

2) Luoton- tai lainananto sijoittajalle, jotta tämä voi toteuttaa liiketoimen yhdellä tai useammalla

rahoitusvälineellä, silloin kun luottoa tai lainaa myöntävä yritys on mukana liiketoimessa

3) Yrityksille annettava neuvonta pääomarakenteesta, teollisuusstrategiasta sekä muista näihin

liittyvistä kysymyksistä sekä yritysten sulautumista ja yritysostoja koskeva neuvonta ja

palvelut

4) Valuuttapalvelut, jos nämä liittyvät sijoituspalvelujen tarjoamiseen

5) Sijoitustutkimus ja rahoitusanalyysi tai muuntyyppiset yleiset suositukset, jotka liittyvät

kaupankäyntiin rahoitusvälineillä.

6) Merkintäsitoumuksia koskevat palvelut.
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C osa: Rahoitusvälineet

1) Siirtokelpoiset arvopaperit

2) Rahamarkkinavälineet

3) Yhteissijoitusyritysten osuudet

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena

on arvopaperi, valuutta, korko tai tuotto taikka toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai

rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon tilityksellä

5) Optiot, futuurit, swapit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus on hyödyke ja

jotka voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on hyödyke ja

jotka voidaan toteuttaa ainoastaan kohde-etuus luovuttaen, edellyttäen, että niillä käydään

kauppaa säännellyillä markkinoilla ja/tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä

7) Luottoriskin siirtoon tarkoitetut johdannaissopimukset

8) Hinnanerosopimukset (Financial Contracts for Differences).

________________________
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LIITE II

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ TARKOITETUT AMMATTIMAISET ASIAKKAAT

Ammattimaisella asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, jolla on riittävästi kokemusta, tietämystä ja

asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien

asianmukaiseen arviointiin. Jotta asiakasta voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana, hänen on

täytettävä seuraavat perusteet:

I Ammattimaisiksi katsotut asiakasryhmät

Tässä direktiivissä tarkoitetuiksi ammattimaisiksi sijoittajiksi on katsottava kaikkien

sijoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden osalta seuraavat:

1) Yksiköt, joilla on oltava toimilupa tai joita on säänneltävä, jotta ne voivat toimia

rahoitusmarkkinoilla. Jäljempänä esitetyn luettelon on katsottava käsittävän kaikki yksiköt,

joilla on toimilupa harjoittaa mainituille yksiköille ominaista toimintaa: yksiköt, joille

jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan jonkin direktiivin nojalla, yksiköt, joille jäsenvaltio on

myöntänyt toimiluvan tai joita se sääntelee muuten kuin jonkin direktiivin nojalla ja yksiköt,

joille toimiluvan on myöntänyt tai joita sääntelee muu kuin jäsenvaltio:

a) luottolaitokset

b) sijoituspalveluyritykset
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c) muut toimiluvan saaneet tai säännellyt rahoituslaitokset

d) vakuutusyritykset

e) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat järjestelmät ja niiden rahastoyhtiöt

f) eläkerahastot ja niiden rahastoyhtiöt

g) hyödykkeiden ja hyödykejohdannaisten välittäjät

h) hyödykejohdannaissopimuksia omaan lukuunsa ostavat ja myyvät yritykset

i) muut yhteisösijoittajat

2) Suuryritykset, jotka täyttävät kaksi seuraavista kokovaatimuksista yhtiötasolla:

– taseen loppusumma: 20 000 000 euroa,

– nettoliikevaihto: 40 000 000 euroa,

– omat varat: 2 000 000 euroa;
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3) Kansalliset ja alueelliset hallitukset, valtionvelkaa hoitavat julkiset elimet, keskuspankit,

kansainväliset ja monikansalliset yhteisöt, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen

valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja muut vastaavat

kansainväliset organisaatiot.

Edellä mainittuja yksikköjä on pidettävä ammattimaisina sijoittajina. Niille on kuitenkin annettava

mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina sijoittajina, ja sijoituspalveluyritykset

voivat tarjota niille kattavamman suojan. Jos sijoituspalveluyrityksen asiakas on edellä mainittu

yritys, sijoituspalveluyrityksen on tiedotettava sille ennen palvelujen tarjoamista yrityksen saatavilla

olevien tietojen perusteella, että asiakasta pidetään ammattimaisena sijoittajana ja kohdellaan sen

mukaisesti, elleivät sijoituspalveluyritys ja asiakas toisin sovi. Sijoituspalveluyrityksen on myös

ilmoitettava asiakkaalle, että asiakas voi pyytää sopimusehtojen muuttamista varmistaakseen

kattavamman suojan.

Ammattimaiseksi sijoittajaksi katsotun asiakkaan vastuulla on pyytää kattavampaa suojaa, jos se

katsoo, ettei se pysty arvioimaan tai hallitsemaan asianmukaisesti kyseessä olevia riskejä.

Ammattimaisena sijoittajana pidettävä asiakas saa kattavamman suojan, jos asiakas tekee kirjallisen

sopimuksen sijoituspalveluyrityksen kanssa siitä, että sitä ei kohdella ammattimaisena sijoittajana

kaupankäynnin menettelytapasääntöjä sovellettaessa. Tällaisessa sopimuksessa on täsmennettävä,

sovelletaanko tätä yhteen vai useampaan palveluun tai liiketoimeen, taikka yhden- vai

useammantyyppiseen tuotteeseen tai liiketoimeen.



13421/3/03 REV 3 RR/tan 4
LIITE II DG G I    FI

II Asiakkaat, joita voidaan pyynnöstä kohdella ammattimaisina sijoittajina

II 1. Tunnistamisperusteet

Muille kuin edellä I jaksossa mainituille asiakkaille, julkisen sektorin elimet ja yksityiset sijoittajat

mukaan lukien, voidaan myös antaa mahdollisuus olla käyttämättä joitakin menettelytapasääntöjen

soveltamisen tarjoamista suojatoimenpiteistä.

Sijoituspalveluyritysten on näin ollen voitava kohdella edellä mainittuja asiakkaita ammattimaisina

sijoittajina edellyttäen, että jäljempänä mainitut asianmukaiset perusteet täyttyvät ja menettelyä

noudatetaan. Näillä asiakkailla ei kuitenkaan voi olettaa olevan jaksossa I lueteltuihin ryhmiin

verrattavissa olevaa markkinatietoa ja -kokemusta.

Luopuminen menettelytapasääntöjen tavanomaisen soveltamisen tarjoamasta suojasta katsotaan

päteväksi ainoastaan silloin, kun sijoituspalveluyrityksen tekemä riittävän laaja arvio asiakkaan

asiantuntemuksesta, kokemuksesta ja tietämyksestä antaa suunniteltujen liiketoimien tai palvelujen

osalta kohtuulliset takeet siitä, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja

ymmärtää niihin liittyvät riskit.

Rahoitusalaa koskevien direktiivien nojalla toimiluvan saaneiden yksikköjen johtoa koskevia

luotettavuus- ja soveltuvuusvaatimuksia voidaan pitää esimerkkeinä asiantuntemuksen ja

tietämyksen arvioinnista. Pienten yksikköjen osalta edellä mainitun arvioinnin kohteena pitäisi olla

henkilö, jolla on valtuudet toteuttaa liiketoimia yksikön lukuun.
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Edellä mainitussa arvioinnissa vähintään kahden seuraavista perusteista on täytyttävä:

– asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin

10 kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana;

– asiakkaan rahoitusvälinesalkku, joka määritelmän mukaan sisältää käteistalletuksia ja

rahoitusvälineitä, on arvoltaan yli 500 000 euroa;

– asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden

tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista tai palveluista.

II 2. Menettely

Edellä määritellyt asiakkaat voivat olla käyttämättä yksityiskohtaisten menettelytapasääntöjen

soveltamisen tarjoamia etuja ainoastaan seuraavaa menettelyä noudattaen:

– niiden on ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle kirjallisesti, että ne haluavat itseään

kohdeltavan ammattimaisina asiakkaina joko yleensä tai tietyn sijoituspalvelun tai liiketoimen

tai liiketoimi- tai tuotetyypin osalta;

– sijoituspalveluyrityksen on varoitettava niitä kirjallisesti ja selkeällä tavalla suojasta ja

sijoittajien korvauksensaantioikeuksista, jotka ne voivat menettää;

– niiden on vahvistettava erillisessä asiakirjassa, että ne ovat tietoisia tällaisen suojan

menettämisen seurauksista.
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Ennen kuin sijoituspalveluyritys päättää hyväksyä tällaisen pyynnön, sen on toteutettava kaikki

kohtuullisina pidettävät toimenpiteet varmistaakseen, että ammattimaisen sijoittajan kohtelua

hakeva asiakas täyttää II 1. kohdassa esitetyt vaatimukset.

Jos asiakkaat on jo luokiteltu ammattimaisiksi sijoittajiksi edellä mainittujen perusteiden ja

menettelyjen kaltaisella tavalla, tämän liitteen nojalla annettujen uusien sääntöjen ei ole tarkoitus

vaikuttaa niiden ja sijoituspalveluyritysten välisiin suhteisiin.

Yritysten on otettava käyttöön asianmukaiset ja kirjalliset sisäiset toimintalinjat ja menettelyt

asiakkaiden luokittelemiseksi. Ammattimaisten asiakkaiden vastuulla on tiedottaa

sijoituspalveluyritykselle muutoksista, jotka voivat vaikuttaa niiden kulloiseenkin luokitukseen. Jos

sijoituspalveluyritys kuitenkin saa tietää, ettei asiakas enää täytä alkuperäisiä edellytyksiä, joihin

ammattimaisena sijoittajana kohtelu perustui, sijoituspalveluyrityksen on toteutettava aiheelliset

toimet.

=====================
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I JOHDANTO

1. Komissio esitti 22.11.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista1, jolla on tarkoitus korvata nykyinen

sijoituspalveludirektiivi.

2. Euroopan keskuspankki antoi lausuntonsa 12.6.20032 ja talous- ja sosiaalikomitea antoi

lausuntonsa 18.6.20033. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä

25.9.20034.

3. Neuvosto vahvisti 8.12.2003 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 251 artiklan

mukaisesti.

TAVOITE

Direktiivi on avaintekijä rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa.

Sen yleisenä tavoitteena on sellaisten yhdentyneiden rahoitusmarkkinoiden luominen, joilla

sijoittajat ovat tehokkaasti suojattuja ja joilla markkinoiden tehokkuus ja eheys on yleisesti turvattu.

Tavoitteeseen pyritään yhteisillä sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin

siitä riippumatta, missä ne ovat yhteisössä saaneet toimiluvan, ja joilla säännellään säänneltyjen

markkinoiden ja muiden kaupankäyntijärjestelmien toimintaa.

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kansallisia sääntöjä ja annetaan sijoituspalveluyrityksille yksi

toimilupa, jonka avulla ne voivat harjoittaa toimintaansa kaikkialla EU:ssa kotijäsenvaltiossaan

saamallaan toimiluvalla. Direktiivillä taataan myös korkeatasoinen suoja sijoittajille, jotka käyttävät

sijoituspalveluyrityksiä missä tahansa EU:n alueella. Sillä pyritään luomaan ensimmäistä kertaa

kattava sääntelyjärjestelmä, jolla säännellään pörssien, muiden monenkeskisten

kaupankäyntijärjestelmien ja sijoituspalveluyritysten suorittamaa sijoittajien kauppojen

järjestäytynyttä toteuttamista.

                                                
1 EUVL L 71 E, 25.3.2003, s. 62.
2 EUVL C 144, 20.6.2003, s. 6.
3 EUVL C 220, 16.9.2003, s. 1.
4 EUVL C ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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Ehdotettu direktiivi korvaa aikaisemman sijoituspalveludirektiivin 93/22/ETY, jossa vahvistetuilla

lainsäädäntöpuitteilla ei enää kyetä ratkaisemaan markkinoiden rakenteiden sekä liiketoiminta- ja

valvontakäytäntöjen kehittymisen mukanaan tuomia, kiireellisiä toimenpiteitä edellyttäviä

sääntelyongelmia.

II YHTEISEN KANNAN TARKASTELU

Yhteinen kanta vastaa pitkälti komission ehdotusta. Pääasialliset neuvoston komission ehdotukseen

tekemät muutokset esitetään jäljempänä. Yhteisessä kannassa on tehty komission ehdotukseen myös

joitakin pieniä muutoksia, jotka koskevat pääasiassa sanamuotoon liittyviä teknisiä seikkoja ja jotka

on tehty oikeusvarmuuden lisäämiseksi, tekstin selventämiseksi tai direktiivin täytäntöönpanon

helpottamiseksi.

Neuvosto on pyrkinyt kaikissa yhteyksissä ottamaan huomioon toisaalta tarpeen taata riittävä suoja

sijoittajille ja toisaalta tarpeen välttää tarpeettomia sääntelyvaatimuksia, jotka voisivat haitata

rahoitusvälineiden markkinoiden tehokasta toimintaa.

Neuvoston yhteisessä kannassa ja Euroopan parlamentin ehdotuksessa omaksutut lähestymistavat

noudattavat pitkälti samaa linjaa, vaikka yhteinen kanta eroaa monissa kohdissa teknisesti

parlamentin ehdotuksesta. Yhteiseen kantaan on sisällytetty 72 Euroopan parlamentin esittämää

tarkistusta kokonaisuudessaan tai osittain. 36 tarkistusta (tarkistukset 4, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 39,

40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 77, 88, 151, 95, 99, 158, 101, 104, 106, 114, 116, 117,

118, 128, 133, 134, 135) on sisällytetty tekstiin joko alkuperäisen ehdotuksen muodossa tai

sanamuodoltaan muutettuna siten, että tarkistuksen pääajatus on säilytetty, ja toiset 36 tarkistusta

(tarkistukset 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69, 70, 73, 75, 76,

78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132) on sisällytetty osittain. Jäljelle jääneitä 74

tarkistusta ei voitu sisällyttää yhteiseen kantaan.
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I osasto – määritelmät ja soveltamisala

Soveltamisala vastaa pääosiltaan komission ehdotusta.

Erityisen huolellisesti pohdittiin, mitä direktiivin artikloja olisi sovellettava pankkeihin, jotta

vältettäisiin asettamasta pankeille, joilla on lupa tarjota sijoituspalveluja pankkilainsäädännön

mukaisesti, lisää toimilupia koskevia vaatimuksia; tämä huolenaihe on Euroopan parlamentin

tarkistuksen 12 taustalla. 1 artiklaa on muutettu vastaavasti. Johdanto-osan 18 kappaleessa

selvitetään, että jos pankki päättää tarjota sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa,

toimivaltaisten viranomaisten on ennen toimiluvan myöntämistä tarkistettava, että se täyttää tämän

direktiivin mukaiset vaatimukset.

Sen lisäksi, että komission 2 artiklassa esittämiin poikkeuksiin tehtiin joitakin teknisiä muutoksia,

2 artiklaan lisättiin kaksi poikkeusta, koska katsottiin, ettei näitä ryhmiä ole syytä velvoittaa

noudattamaan direktiivin vaatimuksia:

– henkilöt, jotka tarjoavat vain sellaista sijoituspalvelua tai harjoittavat vain sellaista

sijoitustoimintaa, joka muodostuu yksinomaan kaupankäynnistä omaan lukuun, ja joita ei

voida luokitella markkinatakaajiksi tai henkilöiksi, jotka säänneltyjen markkinoiden tai

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella käyvät suunnitelmallisesti,

säännöllisesti ja järjestelmällisesti kauppaa omaan lukuunsa; 2 artiklan 1 kohdan d alakohta

– henkilöt, jotka tarjoavat sijoitusneuvontaa muun tämän direktiivin soveltamisalan

ulkopuolisen liiketoiminnan yhteydessä edellyttäen, ettei tämä neuvonta ole maksullista;

2 artiklan 1 kohdan j alakohta.

2 artiklan 1 kohdan k alakohtaan (i alakohta komission ehdotuksessa) tehdyissä muutoksissa on

otettu osittain huomioon Euroopan parlamentin tarkistus 15 ja 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan

(j alakohta komission ehdotuksessa) tehdyissä muutoksissa on otettu huomioon Euroopan

parlamentin tarkistuksen 16 sisältö.
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Poikkeusten merkitystä selvennetään johdanto-osan kappaleissa:

– Johdanto-osan 8 kappaleessa selvennetään, että henkilöt, jotka hallinnoivat omaa

omaisuuttaan, jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle; muutos vastaa

Euroopan parlamentin tarkistuksen 4 sisältöä.

– Johdanto-osan 16 kappaleessa selvennetään, että päästäkseen osalliseksi 2 kohdassa

säädetyistä soveltamisalan ulkopuolelle jättämisistä henkilön on täytettävä jatkuvasti

kyseisessä artiklassa vahvistetut edellytykset. Erityisesti, jos yritys tarjoaa sijoituspalveluja tai

harjoittaa sijoitustoimintaa siten, että se jää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle sillä

perusteella, että nämä palvelut tai toimet ovat ryhmätasolla tarkasteltuna yrityksen

pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintoja, oheistoimintoja koskevaa vapautusta ei enää

sovelleta kyseisiin palveluihin, jos kyseiset palvelut tai toimet lakkaavat olemasta yrityksen

pääasiallisen liiketoiminnan oheistoimintoja.

– Jos sijoituspalveluyritys satunnaisesti tarjoaa yhtä tai useampaa sellaista sijoituspalvelua tai

harjoittaa yhtä tai useampaa sellaista sijoitustoimintaa, joka ei kuulu sen toimiluvan piiriin, se

ei tarvitse tähän tämän direktiivin mukaista uutta toimilupaa; johdanto-osan 19 kappale.

Yhteisen kannan 3 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta direktiiviä

henkilöihin, jotka saavat ainoastaan vastaanottaa ja välittää toimeksiantoja ja jotka eivät mm. saa

pitää hallussaan asiakkaittensa varoja tai arvopapereita. Tällaiset yritykset jätettiin direktiivin

93/22/ETY soveltamisalan ulkopuolelle, ja neuvosto katsoi, että jäsenvaltioiden olisi voitava

edelleen jatkaa tätä käytäntöä. Yhteisessä kannassa on siten otettu huomioon joitakin osia Euroopan

parlamentin tarkistuksista 156 ja 157.

4 artiklassa (3 artikla komission ehdotuksessa) esitettyjä määritelmiä on mukautettu siten, että

niissä otetaan huomioon komission ehdotuksen artiklaosaan tehdyt muutokset, jotka selvitetään

seuraavassa. Tekstiin on lisätty uudet määritelmät termeille 'kauppojen sisäinen toteuttaja',

'markkinatakaaja', 'salkunhoito' ja 'yksityisasiakas' ja termin 'markkinahintainen toimeksianto'

määritelmä on poistettu tarpeettomana. Euroopan parlamentin tarkistukset 22, 23 ja 28 on

sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaisuudessaan ja tarkistukset 25, 27, 32 ja 33 on sisällytetty

osittain.
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Liitettä I on myös muutettu: komission ehdotuksessa olleen A osan 4 kohtaa on selvennetty, ja

6 kohta on jaettu kahdeksi kohdaksi, joista toinen koskee rahoitusvälineiden merkintää ja toinen

niiden liikkeeseen laskua. Yhteisen kannan B osassa otetaan käyttöön uusi oheispalvelu,

merkintäsitoumuksia koskevat palvelut, ja C osan tekstiä on hiottu ja täsmennetty. Hyödykkeitä

koskeva Euroopan parlamentin tarkistus 1 on otettu osittain huomioon johdanto-osan 4 kappaleessa.

Lisäksi johdanto-osan 9 kappaleessa selvennetään, että viittauksella henkilöihin tarkoitetaan

tekstissä sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä, mikä vastaa ajatukseltaan useita

Euroopan parlamentin tarkistuksia (tarkistus 6, 14, 15, 16 ja 130), joilla muutettiin komission

ehdotusta sen selventämiseksi tältä osin.

II osasto – sijoituspalveluyritysten toimilupa- ja toimintaedellytykset

I luku – toimiluvan myöntämisedellytykset ja -menettely

Toimiluvan myöntämisedellytysten ja -menettelyn osalta yhteinen kanta noudattaa pääosiltaan

komission ehdotusta.

5 artiklassa (4 artikla komission ehdotuksessa)

– säännös, joka koskee luonnollisen henkilön oikeutta saada lupa toimia

sijoituspalveluyrityksenä, on siirretty sijoituspalveluyritystä koskevaan määritelmään

4 artiklan 1 kohtaan, ja 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on täsmennetty.

– monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät otetaan II osaston I luvun kaikkien säännösten

piiriin, millä otetaan huomioon Euroopan parlamentin tarkistus 35

– sijoituspalveluyrityksen päätoimipaikkaa koskeva säännös, joka oli aikaisemmin direktiivin

93/22/ETY 3 artiklan 2 kohdassa, on jätetty 5 artiklan 4 kohtaan

– 5 kohdassa olevaa toimivallan siirtämisen mahdollistavaa säännöstä on muutettu siten, että se

vastaa yhteisen kannan yleistä lähestymistapaa toimivallan siirtämiseen, jonka mukaan

toimivaltaa ei voi siirtää julkisen vallan tai harkintavallan käytön osalta.
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Yhteisen kannan 6–11 artikla (5–10 artikla komission ehdotuksessa) ovat pääosiltaan ennallaan

suhteessa komission ehdotukseen. 10 artiklan 1 kohdassa (9 artikla komission ehdotuksessa) on

kuitenkin selvennetty toimivaltaisten viranomaisten tehtäviä, ja 10 artiklan 4 kohtaa on täydennetty

niin, että se kattaa myös toimiluvan saaneet yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt.

12 artikla sisältää komission ehdotuksen 11 artiklan 1 kohdan tekstin. Neuvosto katsoo, että

komission ehdotuksen 11 artiklan 2 kohdassa olevalla säännöksellä muutetaan direktiiviä

93/6/ETY, ja siksi se on siirretty tarkistetussa muodossa yhteisen kannan 67 artiklaan, jolla

muutetaan mainittua direktiiviä (ks. jäljempänä).

13 artiklaan (12 artikla komission ehdotuksessa) tehtyjä muutoksia on luettava samanaikaisesti

18 artiklaan (16 artikla komission ehdotuksessa) tehtyjen muutosten kanssa. Yhteisessä kannassa ei

ole tehty suuria muutoksia toiminnan järjestämistä koskeviin vaatimuksiin, mutta niiden

sanamuotoa on muutettu siten, että eturistiriitoja koskevat 18 artiklan säännökset ja toiminnan

järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevat 13 artiklan säännökset voidaan pitää erillään.

Erityisesti ensimmäisten viiden kohdan sanamuotoa on täsmennetty, ja komission ehdotuksen

5 ja 6 kohta on yhdistetty. Euroopan parlamentin tarkistukset 39 ja 40 on sisällytetty tekstiin, ja

tarkistus 38 otetaan osittain huomioon 2 kohdan uudessa sanamuodossa.

Johdanto-osan 25 ja 26 kappaleessa selvennetään, että 13 artiklan 8 kohdassa vahvistettavan

periaatteen, jonka mukaan sijoittajan oikeudet on pidettävä erillään yrityksen oikeuksista, ei olisi

estettävä yritystä toimimasta omissa nimissään, mutta sijoittajan lukuun ja suostumuksella silloin,

kun transaktion luonne sitä edellyttää, kuten osakkeiden lainauksessa. Jos asiakas yhteisön

lainsäädännön ja erityisesti rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevan direktiivin5 mukaisesti siirtää

rahoitusvälineiden tai varojen koko omistusoikeuden sijoituspalveluyritykselle nykyisten tai

tulevien, tosiasiallisten tai ehdollisten taikka mahdollisten velvoitteiden turvaamiseksi tai

kattamiseksi muulla tavoin, näiden rahoitusvälineiden tai varojen ei vastaavasti olisi enää katsottava

kuuluvan asiakkaalle.

                                                
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002,

rahoitusvakuusjärjestelyistä, EYVL C 168, 27.6.2002, s. 43.
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Kaupankäyntimenettelyä ja transaktioiden loppuunsaattamista monenkeskisessä

kaupankäyntijärjestelmässä koskevaa 14 artiklaa (13 artikla komission ehdotuksessa) on

täydennetty kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä ja tiedon saatavuutta koskevilla

uusilla säännöksillä, joiden laadinnassa on kiinnitetty huomiota tarvittavaan joustavuuteen

monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien luonteen vuoksi. Yhteisessä kannassa ei ole säilytetty

komission ehdotuksessa olevaa parhaan mahdollisen hinnan vaatimusta. Tämä ja artiklaan

sisällytetty joustavuus vastaavat osittain Euroopan parlamentin tarkistuksen 149 taustalla olleisiin

huolenaiheisiin.

Kuten Euroopan parlamentti ehdottaa tarkistuksessa 44, monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän

jäsenyys ei ole enää yhteydessä hyväksyttävien vastapuolten käsitteeseen. Artiklassa säädetään sen

sijaan, että jäsenyyttä koskevien sääntöjen on oltava avoimia, perustuttava objektiivisiin kriteereihin

ja noudatettava 42 artiklan 3 kohdassa säädettyjä säänneltyjen markkinoiden jäsenyyttä koskevia

ehtoja. Lisäksi artiklassa todetaan, että 19, 21 ja 22 artiklan sijoittajansuojasäännöksiä ei sovelleta

järjestelmän käytön osalta monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää sääntelevien määräysten

mukaisesti toteutettuihin jäsenten tai markkinaosapuolten välisiin transaktioihin tai monenkeskisen

kaupankäyntijärjestelmän ja sen jäsenten tai osapuolten välisiin transaktioihin.

Vaatimusta, jonka mukaan asianomaisen jäsenvaltion olisi hyväksyttävä etukäteen monenkeskisen

kaupankäyntijärjestelmän säännöt ja menettelyt, pidettiin liian hankalana, koska monenkeskistä

kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien sijoituspalveluyritysten toimintaa valvotaan jatkuvasti

17 artiklan yleisen säännöksen nojalla.

Neuvosto ei pitänyt tarpeellisena säilyttää 14 artiklassa yhteisön tasolla hyväksyttäviä

täytäntöönpanotoimenpiteitä. Tämän vuoksi komission ehdotuksen 13 artiklan viimeistä kohtaa ei

ole otettu mukaan yhteiseen kantaan.

15 artikla sisältää pääosiltaan komission ehdotuksen 14 artiklan tekstin.
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II luku – sijoituspalveluyritysten toimintaedellytykset

Komission ehdotuksen 15 artikla on jaettu yhteisessä kannassa kahdeksi eri artiklaksi. Toisessa eli
16 artiklassa käsitellään toimiluvan myöntämisedellytysten täyttymisen säännöllistä tarkastelua ja
toisessa eli 17 artiklassa jatkuvaa valvontaa koskevaa yleistä velvollisuutta. Sanamuoto on
muutettu joustavammaksi ja dynaamisemmaksi ja päähuomio keskitetty valvontamenettelyihin.
5 artiklan tavoin säännökset, joissa sallitaan tehtävien siirtäminen muille tahoille, on mukautettu
yleisen kannan yleisen lähestymistavan mukaisiksi siinä mielessä, että julkisen vallan tehtävien tai
harkintavaltaa edellyttävien tehtävien siirtämistä muille tahoille ei sallita.

18 artikla eli komission ehdotuksen 16 artikla on jäsennelty uudelleen 13 artiklan kanssa – ks.
edellä –, ja sen soveltamisalaa on laajennettu kattamaan myös sijoituspalveluyrityksen ja siihen
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä olevien henkilöiden väliset eturistiriidat.

Komission ehdotuksen 17 artikla on poistettu tarpeettomana.

19 artiklaa eli komission ehdotuksen 18 artiklaa, joka koskee menettelytapavelvoitteita, on
selkeytetty ja muutettu komission ehdotusta yksityiskohtaisemmaksi. Sen edellytyksen osalta, että
sijoituspalveluyrityksen olisi arvioitava asiakas, tämän taloudellinen tilanne ja sijoitustavoitteet sekä
sijoitusalan tietämys voidakseen suositella tälle soveltuvaa rahoitusvälinettä – eli niin sanotun
soveltuvuustestin osalta – tekstissä säädetään nyt vaihteleva-asteisesta lähestymistavasta.
Pyydetystä palvelusta riippuen:

– täysimääräinen soveltuvuustesti on tehtävä, kun yritys tarjoaa sijoitusneuvontaa tai
salkunhoitoa – 4 kohta,

– jäsenvaltioiden on sallittava sijoituspalveluyrityksille soveltuvuustestin soveltamatta
jättäminen asiakkaan aloitteesta toteutettavien rahoitustoimien kohdalla – 6 kohta, ja

– vähemmän tiukkaa soveltuvuustestiä edellytetään edellä mainittujen välimaastossa olevissa
olosuhteissa – 5 kohta.

Johdanto-osan 29 kappaleessa selitetään, millainen palvelu voidaan katsoa asiakkaan aloitteesta
tarjotuksi.

19 artiklan teksti sisältää Euroopan parlamentin tarkistuksen 52, ja siihen on sisällytetty muutetussa
muodossa tarkistukset 50, 51 ja 53 samoin kuin osia tarkistuksista 54 ja 69.
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9 kohdassa säädetään niissä tapauksissa sovellettavasta erityispoikkeuksesta, joissa sijoituspalvelu

tarjotaan osana rahoitustuotetta, johon jo sovelletaan muita luottolaitoksiin ja kulutusluottoihin

liittyviä yhteisön lainsäädännön säännöksiä tai yhteisiä eurooppalaisia normeja asiakkaiden riskien

arvioinnin ja/tai tietoja koskevien vaatimusten osalta.

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan valtion valvontatoimia käsitellään 32 artiklassa, joten komission

ehdotuksen 18 artiklan 11 ja 12 kohtaa ei ole sisällytetty yhteisen kannan 19 artiklaan.

Komission ehdotuksen 18 artiklan 10 kohta on asetettu erilliseksi yhteisen kannan 20 artiklaksi,
joka koskee palvelujen tarjoamista toisen sijoituspalveluyrityksen välityksellä ja johon on

sisällytetty Euroopan parlamentin tarkistuksen 60 perusajatus.

21 artikla eli komission ehdotuksen 19 artikla sisältää säännökset velvollisuudesta toteuttaa

toimeksiannot asiakkaan kannalta mahdollisimman edullisin ehdoin ja parhaaseen mahdolliseen

tulokseen tähtäävästä toimeksiantojen toteuttamisesta, mukaan lukien säännökset

toteuttamispaikasta, mikä katsotaan osaksi toimeksiantojen toteuttamispolitiikkaa. Keskeisellä

sijalla ovat menettelyt, joilla päästään asiakkaan kannalta parhaaseen tulokseen, sekä asiakkaiden

oikeudet. Jäsenvaltioiden on velvoitettava sijoituspalveluyritykset toteuttamaan toimeksiantojen

yhteydessä kaikki kohtuulliset toimet saavuttaakseen asiakkaidensa kannalta parhaan mahdollisen

tuloksen, ja sijoituspalveluyritysten on laadittava ja pantava täytäntöön tehokkaat toimeksiantojen

toteuttamisjärjestelyt kyseisen velvoitteen noudattamiseksi. Asiakkaan antamia erityisiä ohjeita

toimeksiannon toteuttamisesta on kuitenkin aina noudatettava. Toimeksiantojen

toteuttamispolitiikkaa ja -järjestelyjä on seurattava ja arvioitava säännöllisesti, ja

sijoituspalveluyritysten on pystyttävä osoittamaan asiakkailleen näiden pyynnöstä, että ne ovat

toteuttaneet näiden toimeksiannot yrityksen toimeksiantojen toteuttamispolitiikan mukaisesti.

Toimeksiantojen toteuttamispaikka on olennainen osa toteuttamispolitiikkaa, jolle asiakkaan on

annettava hyväksyntänsä. Silloin, kun toteuttamispolitiikka antaa mahdollisuuden toteuttaa

asiakkaan toimeksiannot säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien

ulkopuolella, sijoituspalveluyrityksen on annettava asiakkailleen tai potentiaalisille asiakkailleen

tiedot tästä mahdollisuudesta ja hankittava asiakkailtaan ennalta nimenomainen hyväksyntä ennen

kuin näiden toimeksiantoja toteutetaan säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisen

kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella. Jotta sijoituspalveluyrityksille varmistettaisiin tarvittava

joustavuus toimeksiantojen toteuttamispolitiikassa, yrityksillä on mahdollisuus valita, hankkivatko

ne kyseisen hyväksynnän yleisenä suostumuksena vai erikseen kutakin liiketointa varten.
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21 artiklan tekstiin on sisällytetty Euroopan parlamentin tarkistusten 9, 61, 63, 64, 65 ja 67

pääajatus kokonaisuudessaan tai osittain. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan valtion

valvontatoimien sekä tarkistuksen 66 osalta katso jäljempänä 32 artiklasta esitetyt kommentit.

22 artiklan (komission ehdotuksen 20 artiklan) säännökset asiakkaiden toimeksiantojen käsittelyä

koskevista säännöksistä on mukautettu yhteisen kannan 21 artiklan muutetun sanamuodon

mukaisiksi, 1 ja 2 kohta yhdistetty samaksi kohdaksi, 3 kohta poistettu ja säännöstä

täytäntöönpanotoimenpiteistä mukautettu. Yhteisen kannan 22 artiklan 2 kohta on rajattu

koskemaan osakkeita, ja jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus päättää, että

sijoituspalveluyritykset täyttävät velvollisuuden julkistaa vielä toteuttamattomat asiakkaan

rajahintatoimeksiannot, mikäli ne välittävät asiakkaan rajahintatoimeksiannon säännellylle

markkinalle ja/tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään. Euroopan parlamentin tarkistus 70

on siten osittain sisällytetty tekstiin. Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan valtion valvontatoimien

sekä tarkistuksen 73 osalta katso jäljempänä 32 artiklasta esitetyt kommentit.

Yhteisen kannan 23 artiklaa, joka sisältää säännökset sidonnaisasiamiehistä, on muutettu komission

ehdotuksen 21 artiklaan verrattuna.

Sidonnaisasiamiehet ovat rahoituspalvelualan olennainen osa joissakin jäsenvaltioissa, kun taas

toisissa jäsenvaltioissa ne eivät ole yleisiä. Neuvosto on sen vuoksi päätynyt siihen, että vaikka

sidonnaisasiamiehiä on säänneltävä tällä direktiivillä, jäsenvaltioita ei pidä velvoittaa ottamaan

käyttöön sääntelyjärjestelmää, jonka perusteella sijoituspalveluyritykset voivat nimetä mainittuja

asiamiehiä. Sen vuoksi neuvosto on päättänyt antaa jäsenvaltioille valittavaksi mahdollisuuden

sallia, että sijoituspalveluyritykset nimeävät sidonnaisasiamiehiä. Artiklan tekstiä on näin ollen

mukautettu sidonnaisasiamiesten käytön valinnaisen luonteen huomioon ottamiseksi, ja uudessa

sanamuodossa jäsenvaltioille annetaan suuri joustovara kyseisten asiamiesten sääntelyn osalta.

Tässä tilanteessa neuvosto pitää asianmukaisena, että kyseistä mahdollisuutta hyödyntävät

jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden alueella rekisteröidyt sidonnaisasiamiehet saavat käsitellä

asiakkaiden varoja ja/tai rahoitusvälineitä sen sijoituspalveluyrityksen puolesta ja sen täydellä

vastuulla, jonka lukuun kyseiset asiamiehet toimivat. Tämä voidaan sallia vain sen jäsenvaltion

alueella, jonne sidonnaisasiamies on rekisteröity, tai, jos kyseessä on rajat ylittävä liiketoimi, sen

jäsenvaltion alueella, joka sallii sidonnaisasiamiehen käsittelevän asiakkaan varoja.
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Tällä direktiivillä ei rajoiteta sidonnaisasiamiesten oikeutta harjoittaa muiden direktiivien

soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa taikka rinnakkaista toimintaa tämän direktiivin soveltamisalaan

kuulumattomien rahoituspalvelujen tai –tuotteiden alalla. Sen vuoksi 4 kohta sisältää velvoitteen,

jonka mukaan jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sidonnaisasiamiehiä nimeävät

sijoituspalveluyritykset toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä niiden kielteisten vaikutusten

estämiseksi, joita edellä tarkoitetulla sidonnaisasiamiehen toiminnalla saattaa olla toimintaan, jota

asiamies toteuttaa sijoituspalveluyrityksen lukuun.

Yhteisessä kannassa on poistettu hyväksyttävien vastapuolten aseman ja monenkeskisten

kaupankäyntijärjestelmien tai säänneltyjen markkinoiden jäsenyyden välinen yhteys, ja 24 artiklan

(komission ehdotuksen 22 artiklan) sanamuotoa on muutettu sen mukaisesti. Lisäksi artiklaa on

selkeytetty: säännökset henkilöistä, joita jäsenvaltioiden on pidettävä hyväksyttävinä vastapuolina,

ja toisaalta henkilöistä, joita jäsenvaltiot voivat pitää sellaisina, on erotettu toisistaan siten, että

ensiksi mainitut ovat 2 kohdassa ja viimeksi mainitut 3 kohdassa, tarkoituksena varmistaa kullekin

ryhmälle asianmukainen kohtelu. Komission ehdotuksen 2 kohdassa aiemmin ollut velvoite, joka

koskee hyväksynnän antamista hyväksyttävänä vastapuolena kohtelulle, on nyt 3 kohdassa. Jotkut

yritykset on siirretty valinnaisesta pakolliseen luokkaan. Näitä ovat erityisesti yhteissijoitusyritysten

rahastoyhtiöt ja eläkerahastot, hyödykkeillä kauppaa käyvät yritykset sekä julkisyhteisöt. 4 kohtaan

on lisätty säännös kolmansien maiden yhteisöistä. Komiteamenettelyä koskevaa 5 kohtaa on

selkeytetty ja muutettu edellä mainittujen muutosten huomioon ottamiseksi. Euroopan parlamentin

tarkistus 77 on näin ollen otettu mukaan sanamuodoltaan muutettuna, ja tarkistukset 75, 76 ja 78 on

sisällytetty osittain.

25 artiklan ydin on säilytetty samana kuin komission ehdotuksen 23 artiklassa. Merkittävimpänä

muutoksena nykyisessä artiklassa säädetään, minkä viranomaisen on saatava artiklassa tarkoitetut

tiedot ja kuinka tiedot olisi toimitettava. Tarkistus 80 on sisällytetty tekstiin osittain.

Kotijäsenvaltion ja vastaanottavan valtion valvontatoimien sekä tarkistuksen 82 osalta katso

jäljempänä 32 artiklasta esitetyt kommentit.
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3 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Toimivaltaisten viranomaisten on otettava 58 artiklan mukaisesti käyttöön tarvittavat järjestelyt

varmistaakseen, että myös kyseisten rahoitusvälineiden osalta likviditeetiltään merkittävimpien

markkinoiden toimivaltaiset viranomaiset saavat edellä mainitut tiedot. Jos tiedot on toimitettava

32 artiklan 7 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, tämän

on toimitettava ne sijoituspalveluyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos

nämä päättävät, että tietoja ei ole tarpeen lähettää niille.

26 artikla (komission ehdotuksen 24 artikla) on laadittu uudelleen siten, että keskeisellä sijalla on

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen sekä muiden oikeudellisten velvollisuuksien

noudattamisen valvonta kaupankäynnin valvonnan sijaan ja täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva

säännös on poistettu tarpeettomana.

Yhteisen kannan 27 artiklassa (komission ehdotuksen 25 artiklassa) käsitellään kauppojen sisäisinä

toteuttajina toimivien sijoituspalveluyritysten velvollisuutta julkistaa sitovat hintatarjoukset.

Kauppojen sisäisellä toteuttajalla tarkoitetaan 4 artiklan 1 kohdan 7 alakohdan määritelmän

mukaisesti sijoituspalveluyritystä, joka suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti käy

kauppaa omaan lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden tai

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.

Yhteinen kanta on kuitenkin jäsennelty hieman komission ehdotuksen 25 artiklasta poiketen, eli

siihen on sisällytetty edellytyksiä, jotka eivät kuuluneet komission ehdotukseen, tarkoituksena estää

markkinoiden vääristyminen ja varmistaa sijoittajien suoja.

Niiden liiketoimien osalta, jotka eivät ole tavanomaista markkinakokoa suurempia,

sijoituspalveluyritysten on paljastettava markkinoille ehdot, joilla ne itse ovat valmiita ostamaan tai

myymään tiettyjä osakkeita; katso myös 22 artiklan 2 kohta, joka koskee velvollisuutta julkistaa

vielä toteuttamattomat asiakkaan rajahintatoimeksiannot.
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Kauppojen sisäisiltä toteuttajilta ei edellytetä hintatarjouksien julkaisemista silloin, kun ne eivät

halua käydä kauppaa. Suurempien liiketointen (erityisesti liiketointen, jotka ovat tavanomaista

markkinakokoa suurempia) osalta ei sovelleta edellä mainittuja kauppaa edeltävän avoimuuden

vaatimuksia, jolloin on mahdollista neuvotella hinnoista asiakkaan kanssa. Yritykset voivat myös

perustelluissa tapauksissa ja valikoidusti toteuttaa ammattimaisilta asiakkailtaan saamansa

toimeksiannot julkistettuja hintoja paremmalla hinnalla edellyttäen, että kyseinen hinta on julkisten

hintatarjousten rajoissa ja lähellä markkinatilannetta ja liiketoimet ovat suurempia kuin

yksityissijoittajien tavanomaiset toimeksiannot.

Kauppojen sisäisten toteuttajien on saatava päättää oman liiketoimintapolitiikkansa perusteella ja

syrjimättömällä tavalla sijoittajat, joille ne myöntävät pääsyn niiden hintatarjouksia koskeviin

tietoihin. Niillä on myös oikeus päivittää hintatarjouksensa ja poikkeuksellisessa

markkinatilanteessa myös oikeus perua hintatarjouksensa.

Yhteinen kanta sisältää näin ollen Euroopan parlamentin tarkistuksen 88 pääajatuksen ja joitakin

osia tarkistuksesta 86.

28 artikla sijoituspalveluyritysten tehdyistä kaupoista antamista tiedoista on säilytetty pitkälti

samana kuin komission ehdotuksen 26 artikla. Ilmaus "ainakin" on lisätty sen selkeyttämiseksi, että

säännös on luonteeltaan vähimmäisedellytys.

Monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä

avoimuusvaatimuksia koskevien 29 ja 30 artiklan (komission ehdotuksen 27 ja 28 artiklan)

sanamuoto on nyt mukautettu tarkoituksena ottaa huomioon vastaavat, säänneltyjen markkinoiden

kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä avoimuusvaatimuksia koskevat 44 ja 45 artikla. Sanamuotoon

on tehty vain ne vähimmäismuutokset, joita monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien luonteen

huomioon ottaminen edellyttää. Neuvosto arvioi tämän osalta samoin kuin 44 ja 45 artiklan

kohdalla, että täytäntöönpanotoimenpiteet ovat tarpeen, joten artiklan mukaisesti

täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön on vastattava 44 ja 45 artiklassa säädettyjä säänneltyjen

markkinoiden täytäntöönpanotoimenpiteitä, jollei jokin muu tapa ole perusteltu monenkeskisen

kaupankäyntijärjestelmän erityisluonteen vuoksi. Yhteiseen kantaan on näin ollen sisällytetty

Euroopan parlamentin tarkistus 95 ehdotetussa muodossa ja tarkistus 94 osittain.
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III luku - sijoituspalveluyritysten oikeudet

III luku noudattaa laajalti komission ehdotuksen lähestymistapaa, tosin seuraavin muutoksin:

– 31 ja 32 artiklassa (komission ehdotuksen 29 ja 30 artiklassa), jotka koskevat palvelujen

tarjoamisen vapautta ja sivuliikkeen perustamista, todetaan, että oheispalveluja saa tarjota

ainoastaan sijoituspalvelun ja/tai -toiminnan yhteydessä. Molempiin artikloihin on lisätty uusi

säännös niiden tilanteiden selkeyttämiseksi, joissa sidonnaisasiamiehiä käytetään

vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

– 31 artiklan 6 kohtaan on lisätty palvelujen tarjoamista koskevien tiedoksiantosäännösten

mukaisesti laadittu erityinen ilmoitusmenettely niitä tilanteita varten, joissa

sijoituspalveluyritys tai markkinoiden ylläpitäjä aikoo toteuttaa järjestelyjä tarjotakseen

vastaanottavan jäsenvaltion alueelle sijoittautuneille käyttäjille pääsyn järjestelmiinsä ja

järjestelmien käyttömahdollisuuden;

– merkittävin muutos komission ehdotukseen verrattuna on se, että 32 artiklan 7 kohdan

soveltamisalaa on laajennettu kattamaan 21, 22, 25, 27 ja 28 artiklat ja että tekstissä on tehty

selväksi, että sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa sivuliike sijaitsee, on

vastuussa vain niistä palveluista, joita sivuliike tarjoaa kyseisen jäsenvaltion alueella. Niistä

palveluista, jotka sivuliike tarjoaa sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa sivuliike sijaitsee, on

vastuussa kotijäsenvaltio. Yhteiseen kantaan on näin ollen sisällytetty joitakin osia Euroopan

parlamentin tarkistuksista 66, 73, 82 ja 98;

– 33 artiklan (komission ehdotuksen 31 artiklan) 1 kohdan b alakohta on poistettu, samoin

3 kohta on poistettu tarpeettomana;

– 34 artiklassa (komission ehdotuksen 32 artiklassa) säädetään Euroopan parlamentin

tarkistuksessa 99 ehdotetulla tavalla, että sijoituspalveluyrityksillä olisi oltava oikeus – eikä

pelkästään mahdollisuus – päästä keskusvastapuoli- sekä selvitysjärjestelmiin. Lisäksi

2 kohdan b alakohtaan on sisällytetty säännös selvitysjärjestelmien valvojina toimivien

kansallisten keskuspankkien ja kyseisten järjestelmien muiden valvontaviranomaisten

toimivallasta;
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– komission ehdotuksen 32 artiklan 4 kohdan säännöstä täytäntöönpanotoimista ei ole säilytetty

34 artiklassa, koska neuvosto ei halunnut jättää avoimeksi mahdollisuutta rajoittaa

mahdollisia myöhempiä selvitysjärjestelmiä koskevia toimenpiteitä;

– tekstiin on lisätty keskusvastapuolta ja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän

selvitysjärjestelmiä koskeva uusi 35 artikla, jota ei ollut komission ehdotuksessa mutta jota

neuvosto piti tarpeellisena täydennyksenä 34 artiklan säännöksille.

III osasto – säännellyt markkinat

III osastoa on muutettu pääosin joidenkin teknisten selkeyttämisten vuoksi, ja aiheellisiin kohtiin on

lisätty säännökset tarkoituksena tehdä selväksi markkinoiden ylläpitäjän ja itse markkinoiden

välinen ero.

Sijoituspalveluyrityksiä koskevien vastaavien säännösten mukaisesti 36 artiklaa (komission

ehdotuksen 33 artiklaa), joka koskee säänneltyjä markkinoita koskevaa toimilupaa ja niihin

sovellettavaa lainsäädäntöä, on muutettu lähinnä siltä osin, mikä koskee sen jatkuvaa valvontaa,

täyttyvätkö toimiluvan ehdot edelleen ja noudatetaanko direktiivin asiaa koskevia vaatimuksia, sekä

toimiluvan peruuttamista. Euroopan parlamentin tarkistukset 158 ja 101 on molemmat sisällytetty

yhteiseen kantaan samoin kuin osa tarkistuksesta 103. 37 artiklan sanamuotoa on täsmennetty, ja

Euroopan parlamentin tarkistuksen 104 pääajatus on otettu mukaan. Komission ehdotuksen

34 artiklan 2 kohdassa esitetty säännös on siirretty yhteisen kannan 36 artiklan 3 kohtaan.
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38, 39 ja 40 artiklaan (35, 36 ja 37 artikla komission ehdotuksessa) on tehty vain pieniä muutoksia.

38 artiklassa viitataan nyt "merkittävään valtaan" säännellyn markkinan hallinnoinnissa komission

ehdotuksessa käytetyn termin "määräysvalta" sijasta. 39 artiklan d kohdassa ei enää viitata

säännellyn markkinan sääntöjen hyväksymiseen ottaen huomioon jatkuva velvoite noudattaa III

osaston mukaisia toimiluvan myöntämistä koskevia ehtoja ja vaatimuksia, joista säädetään

36 artiklan 2 ja 3 kohdassa. 40 artiklan 6 kohtaan on lisätty uusi säännös, jolla selvennetään

3 kohdassa mainittuja järjestelyjä. Euroopan parlamentin tarkistukset 106 ja 114 on hyväksytty

muutetussa sanamuodossa, ja tarkistukset 108 ja 112 on otettu osittain huomioon.

Taloudellisista vaatimuksista säädetään nyt 39 artiklan f kohdassa, jossa edellytetään, että

säännellyn markkinan käytettävissä on toimilupaa myönnettäessä ja sen jälkeen jatkuvasti riittävät

taloudelliset resurssit, joilla voidaan edistää säännellyn markkinan asianmukaista toimintaa ottaen

huomioon säännellyllä markkinalla toteutettavien toimeksiantojen koko ja luonne sekä säänneltyyn

markkinaan kohdistuvien riskien tyypit ja suuruuden. Komission ehdotuksen 34 artiklan

3 ja 4 kohdassa asetetut vaatimukset on poistettu, jotta ei suljettaisi pois mitään mahdollisuutta

muuttaa tulevaisuudessa direktiiviä 93/6/ETY (omien varojen riittävyyttä koskeva direktiivi). Tästä

syystä johdanto-osan 50 kappaleessa muistutetaan, että direktiiviä 93/6/ETY tarkistettaessa olisi

vahvistettava ne vähimmäispääomavaatimukset, jotka säänneltyjen markkinoiden olisi täytettävä

toimiluvan saamiseksi.

Rahoitusvälineellä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista käsittelevää 41 artiklaa

(komission ehdotuksen 38 artikla) on täydennetty säännöksellä, jonka mukaan muiden

jäsenvaltioiden kuin rahoitusvälineellä käytävän kaupan keskeyttämisestä tai lopettamisesta

vaatineen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on keskeyttämisestä tai lopettamisesta tiedon

saatuaan puolestaan vaadittava keskeyttämään tai lopettamaan kaupankäynti rahoitusvälineellä

säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joiden toimintaa ne

valvovat.

42 artikla (komission ehdotuksen 39 artikla) on muotoiltu uudelleen Euroopan parlamentin

tarkistuksessaan 116 ehdottamalla tavalla, jotta pääsyä säännellyille markkinoille ei rajoitettaisi

koskemaan ainoastaan hyväksyttyjen vastapuolten käsitettä. Mukaan on lisäksi otettu säännöksiä,

joilla säännellään etäkauppaa, kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion välistä tiedonvaihtoa

koskevat vaatimukset mukaan lukien.
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43 artiklan (komission ehdotuksen 40 artiklan) muotoilussa keskitytään nyt enemmän

markkinoiden sääntöjen noudattamisen valvontaan liiketoimien valvonnan sijaan. Tekstiä on

muutettu sen huomioon ottamiseksi, että väärinkäyttöä koskevan tutkinnan ja syytetoimien osalta

toimivaltainen viranomainen voi olla muu kuin tavanomainen toimivaltainen viranomainen.

Ainoastaan sääntöjen merkittävästä rikkomisesta on ilmoitettava viranomaiselle, joten yhteinen

kanta vastaa Euroopan parlamentin tarkistuksen 117 pääajatusta.

44 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 45 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa (komission

ehdotuksen 41 ja 42 artiklaa) on muutettu niin, että säännellyt markkinat voivat periä kauppojen

sisäisiltä toteuttajilta maksun pääsystä hintatietojen julkistamiseen käytettyihin järjestelyihin.

44 artiklan 2 kohtaa on muutettu joustavammaksi, niin että kauppaa edeltävistä

avoimuusvaatimuksista voidaan myöntää poikkeuksia markkinamallin tai toimeksiantojen koon tai

tyypin perusteella, missä on otettu huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksessa 118 ehdottama

joustavuus. Myös 45 artiklan 2 kohta on nyt joustavampi, ja siinä annetaan mahdollisuus

transaktioiden julkistamiseen tietyllä viiveellä niiden koon tai tyypin perusteella. 44 ja 45 artiklan

säännöksiä täytäntöönpanotoimenpiteistä on mukautettu tekstiin tehtyihin muutoksiin, ja ne on

rajoitettu siihen, mitä neuvosto piti tarpeellisena.

46 artikla noudattelee pääpiirteissään komission ehdotuksen 43 artiklaa eräitä yksityiskohtia lukuun

ottamatta. 2 kohtaan on lisätty säännös, jolla pyritään välttämään päällekkäinen valvonta. Myös

47 artiklan osalta komission ehdotusta on muutettu vain hieman säätämällä, että komissio päivittää

verkkosivujaan aina, kun jäsenvaltiot ilmoittavat muutoksista säänneltyjä markkinoita koskevaan

luetteloonsa.

IV osasto – toimivaltaiset viranomaiset

IV osasto on jäsennelty uudelleen tekstin loogisuuden ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Kunkin

jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia koskevat säännökset on esitetty I luvussa. Niitä ovat

säännökset toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä, näiden velvollisuudesta tehdä yhteistyötä

kansallisella tasolla sekä salassapitovelvollisuudesta. II luvussa asetetaan säännöt jäsenvaltioiden

toimivaltaisten viranomaisten väliselle yhteistyölle, mukaan lukien yhteistyötä ja rajat ylittävää

tietojenvaihtoa koskevat säännökset. Yhteistyön ja tietojen vaihdon helpottamiseksi ja

nopeuttamiseksi yhteiseen kantaan on sisällytetty jäsenvaltioiden velvollisuus nimetä yksi ainoa

toimivaltainen viranomainen direktiivissä tarkoitetuksi yhteysviranomaiseksi.
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I luku – nimeäminen, valtuudet ja oikeussuojamenettelyt

Yhteisen kannan 48 artikla on muotoiltu uudelleen komission ehdotuksen 45 artiklan keskeistä

sisältöä muuttamatta siten, että toimivaltaisten viranomaisten valtuudet ja velvollisuudet esitetään

selkeämmin. 1 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi nimetä useampia kuin yhden toimivaltaisen

viranomaisen, ja artiklan muotoilua on muutettu tämän periaatteen mukaisesti. Johdanto-osan

53 kappaleen mukaan näiden viranomaisten olisi oltava luonteeltaan julkisia, millä taataan niiden

riippumattomuus taloudellisista toimijoista ja vältetään eturistiriidat. Jäsenvaltioiden olisi

kansallisen lainsäädännön mukaisesti varmistettava toimivaltaisen viranomaisen asianmukainen

rahoitus. Tehtävien siirtämistä koskeva säännös on muotoiltu täsmällisemmin. Vaikka tehtävien

siirtoa toimivaltaisen viranomaisen vastuulla ei ole suljettu pois, 2 kohdassa todetaan nyt selvästi,

että tehtävien siirtäminen muille yksiköille kuin 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ei ole

mahdollista julkisen vallan tai harkintavallan käytön osalta.

Mukaan on otettu uusi 49 artikla, jossa asetetaan komission ehdotuksen 45 artiklan 3 kohtaan

perustuva yhteistyövelvoite. Velvoitetta on laajennettu niin, että se käsittää toimivaltaisten

viranomaisten yhteistyön eläkerahastojen, yhteissijoitusyritysten, vakuutus- ja

jälleenvakuutusedustajien valvonnassa.

50 artiklan (komission ehdotuksen 46 artiklan) muotoilua on muutettu sisäpiirikaupoista ja

markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun direktiivin 12 artiklan

vastaavan säännöksen mukaiseksi, ja a–m alakohdassa säädettyjä valtuuksia on mukautettu

vastaavasti. Uusi valtuus – oikeus sallia tilintarkastajien tai asiantuntijoiden suorittamat tarkastukset

tai tutkinnat – on lisätty m alakohtaan tarpeellisena lisäyksenä komission ehdotuksessa esitettyihin

valtuuksiin ja oikeuksiin.

Hallinnollisia seuraamuksia koskeva 51 artikla vastaa suurelta osin 47 artiklaa koskevaa komission

ehdotusta, mutta muotoilulla korostetaan seuraamusten hallinnollista luonnetta ja vahvistetaan

niiden julkistamista koskevaa säännöstä.
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Muutoksenhakuoikeutta koskeva 52 artikla on 48 artiklaa koskevan komission ehdotuksen ja

Euroopan parlamentin tarkistuksen 122 välinen kompromissi. 52 artiklan 2 kohdan mukaan

jäsenvaltioiden on säädettävä, että vähintään yhdellä a–c alakohdassa säädetyllä elimellä on

mahdollisuus hakea asiaan muutosta, ja ne voivat säätää, että kahdella tai useammalla on siihen

oikeus. Jotta kansallisia oikeussuojamenettelyjä yleensä ei rajoitettaisi, 52 artiklassa viitataan myös

asian saattamiseen toimivaltaisen hallintoelimen käsiteltäväksi.

53 artiklasta (komission ehdotuksen 49 artiklasta) on tehty vapaaehtoinen, jotta sillä ei rajoitettaisi

kansallisia riitojenratkaisujärjestelmiä. Johdanto-osan 56 kappaleessa täsmennetään, että sijoittajien

valitusten käsittelyssä tuomioistuinten ulkopuolella, johon jäsenvaltioita kannustetaan, olisi otettava

huomioon tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista

periaatteista 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu komission suositus 98/257/EY6. Jäsenvaltioita

kannustetaan myös käyttämään nykyisiä rajat ylittäviä yhteistyöjärjestelmiä ja etenkin

rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkostoa (FIN-Net).

54 artikla on muotoiltu uudelleen edellä esitetyn IV osaston uuden rakenteen käyttöönoton myötä.

Ensimmäiset kaksi kohtaa vastaavat pääpiirteissään komission ehdotuksen 54 artiklan 1 ja 2 kohtaa,

mutta lisäksi mukaan on otettu kolme uutta kohtaa. Uuden säännösrakenteen mukaisesti 54 artiklan

3 ja 4 kohta, joissa säädetään siitä, miten viranomaisten on käsiteltävä direktiivin nojalla saamiaan

luottamuksellisia tietoja, ja jotka olivat komission ehdotuksen 54 artiklassa, sisältyvät I lukuun.

3 kohta, jossa säädetään salassapitovelvollisuudesta, on suurelta osin mukautettu direktiivin

2003/6/EY (markkinoiden väärinkäyttö) 16 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaiseksi.

4 kohta, jossa säädetään siitä, missä määrin tietoja voidaan kuitenkin toimittaa, on muotoiltu

selkeämmin ja johdonmukaisemmin kuin komission ehdotuksen 54 artiklassa. Muotoilu on

mukautettu uuteen rakenteeseen, erityisesti 48 artiklaan (jäsenvaltiot voivat nimetä enemmän kuin

yhden toimivaltaisen viranomaisen) ja 56 artiklaan (jäsenvaltioiden on nimettävä

yhteysviranomainen yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten). Väärinkäsitysten välttämiseksi

5 kohdassa tehdään selväksi, että tämä artikla ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tai

toimittamasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole saatu muun

jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

                                                
6 EYVL L 115, 17.4.1998, s. 31.
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55 artikla sisältää komission ehdotuksen 51 artiklan käytännöllisesti katsoen muuttamattomana.

II luku - jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

56 artikla (komission ehdotuksen 54 artikla) sisältää yhden yhteysviranomaisen periaatteen, ks.

edellä oleva selvitys. 2 kohtaan on lisätty uusi säännös, jolla varmistetaan vastaanottavan ja

kotijäsenvaltion välinen yhteistyö niissä rajat ylittävien säänneltyjen markkinoiden tilanteissa, joissa

omassa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut säännelty markkina on toteuttanut järjestelyjä

vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja sen toiminnasta siellä on tullut merkittävää kyseisen

vastaanottavan jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta.

Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä vahvistaakseen perusteet, joiden mukaisesti

muun jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan

katsoa olevan merkittävää.

Komission ehdotuksen 53 artikla on jaettu kahdeksi artiklaksi (57 ja 59 artikla) tekstin

selkeyttämiseksi. 57 artiklan sanamuotoa on mukautettu niin, että säännellyn markkinan

toimivaltaisella viranomaisella on valtuudet ottaa suoraan yhteyttä säännellyn markkinan

etäkauppaa käyviin jäseniin. Muu osa komission ehdotuksen tekstistä on säilytetty laajalti

muuttamattomana.

58 artiklaa (komission ehdotuksen 54 artiklaa) on mukautettu uuden jäsentelyn mukaisesti, ks.

edellä oleva selvitys. Nykyisessä tekstissä käsitellään vain yhteisviranomaisten kautta tapahtuvaa

jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa. Komissio voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka

koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä. Johdanto-

osan 57 kappaleessa tehdään selväksi, että kaiken eri viranomaisten, elinten tai henkilöiden välisen

tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi tapahduttava henkilötietojen siirtoa koskevien sääntöjen

mukaisesti, joista on säädetty yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen

vapaata liikkuvuutta koskevassa direktiivissä 95/46/EY.
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60 ja 61 artikla ja 62 artiklan 1 kohta sisältävät komission ehdotuksen 55, 56 ja 57 artiklan tekstin

tarpeellisine teknisine muutoksineen. 62 artiklan 2 ja 3 kohdassa on 1 kohdan mallin mukaisesti

laaditut uudet säännökset sivuliikkeen sekä säännellyn markkinan tai monenkeskisen

kaupankäyntijärjestelmän vastaanottavan jäsenvaltion toimivallasta, ja 4 kohdassa asetetaan

seuraamuksia koskeva perustelu- ja ilmoitusvelvollisuus.

III luku – yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Yhteisen kannan 63 artiklaan on sisällytetty komission ehdotuksen 58 artiklan teksti pääosin, tosin

sanamuotoa on mukautettu IV osaston uuden rakenteen huomioon ottamiseksi.

V osasto - loppusäännökset

64 artikla sisältää komission ehdotuksen 59 artiklan muuttamattomana.

65 artiklan 1 kohdassa mainittua tarkastelukertomuksen valmistumispäivämäärää on siirretty

eteenpäin, mikä korostaa neuvoston pitävän asiaa erittäin tärkeänä.

Eräiden seikkojen tärkeyden vuoksi neuvosto on päättänyt pyytää komissiolta seuraavista aiheista

lisäkertomuksia, joiden perusteella komissio voi tarvittaessa tehdä ehdotuksia tämän direktiivin

muuttamiseksi:

– 27 artiklan soveltaminen; näin ollen Euroopan parlamentin tarkistus 132 on sisällytetty

tekstiin osittain,

– sijoituspalveluja tarjoavien ja/tai sijoitustoimintaa harjoittavien, yritykseen sidoksissa olevien

asiamiesten nimittämistä koskevien sääntöjen asianmukaisuus, erityisesti heidän valvontansa

osalta,

– onko tarkoituksenmukaista jatkaa 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla tapahtuvaa tämän

direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä,
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– niiden esteiden poistamisen edistyminen, jotka saattavat haitata niiden tietojen, jotka

kauppapaikkojen on julkaistava, kokoamista ja julkaisemista Euroopan tasolla. Tältä osin on

syytä panna merkille johdanto-osan 33 kappale, jossa todetaan terveen kilpailun edellyttävän,

että markkinoiden ylläpitäjät ja sijoittajat voivat vertailla hintoja, jotka kauppapaikkojen (eli

säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja välittäjien) on

julkaistava. Tätä varten suositellaan, että jäsenvaltiot poistavat kaikki esteet, jotka saattavat

estää asiaankuuluvien tietojen kokoamisen eurooppalaisella tasolla ja niiden julkaisemisen,

– välittäjiltä yhteisön oikeuden mukaisesti edellytettyä ammatillista vastuuvakuutusta koskevien

vaatimusten tarkoituksenmukaisuus.

66 artikla sisältää komission ehdotuksen 61 artiklan tekstin.

67 artiklassa muutetaan direktiiviä 93/6/ETY komission ehdotuksen 62 artiklassa esitetystä tavasta

poiketen. Sijoituspalveluyrityksen määritelmä on mukautettu direktiivin tekstin mukaiseksi, ja sitä

on täsmennetty. Direktiivin 93/6/ETY 3 artiklan 4 kohtaan on tehty tarvittavat tekniset muutokset,

ja uudessa 3 artiklan 4 a kohdassa esitetään pääomaa koskevat vaatimukset niille yrityksille, joilla

on lupa ainoastaan antaa sijoitusneuvoja sekä vastaanottaa ja toimittaa edelleen toimeksiantoja.

Kuten Euroopan parlamentin tarkistuksessa 36 ehdotetaan, on mahdollista valita, noudattaako

vaatimusta pääoman vähimmäismäärästä, ammatillisesta vastuuvakuutuksesta vaiko näiden kahden

yhdistelmää. Vastaava, tosin vähemmän tiukka järjestelmä on otettu käyttöön niiden yritysten

osalta, jotka on rekisteröity myös vakuutusedustusta koskevan direktiivin 2002/92/EY nojalla ja

joita koskevat myös kyseisen direktiivin vaatimukset. Euroopan parlamentin tarkistusten 133 ja 134

pääajatus on näin ollen sisällytetty tekstiin.

68, 69 ja 70 artikla noudattavat pitkälti komission ehdotuksen 63, 64 ja 65 artiklan tekstiä, mutta

68 artiklan sanamuotoa on täsmennetty ja näin on otettu huomioon Euroopan parlamentin

tarkistuksen 135 perusajatus.

Neuvosto katsoi tarpeelliseksi lisätä uusi 71 artikla, joka sisältää tarvittavat tekniset

siirtymäsäännökset sen varmistamiseksi, että uuden direktiivin voimaantulo sujuu moitteettomasti.
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Johdanto-osa

Johdanto-osan kappaleita on muutettu edellä esitettyjen, direktiivin artiklaosaan tehtyjen muutosten

mukaisesti.

VI PÄÄTELMÄT

Neuvosto katsoo, että kaikki komission ehdotukseen tehdyt muutokset ovat täysin direktiivin

tavoitteiden mukaisia.

Yhteiseen kantaan on sisällytetty huomattava määrä Euroopan parlamentin tarkistuksista joko

kokonaan (ehdotetussa tai uudelleen laaditussa sanamuodossa) tai osittain. Vaikka neuvosto on

päätynyt useissa kohdissa Euroopan parlamentin tarkistuksesta poikkeavaan sanamuotoon,

molempien toimielinten päätarkoitus ja peruslähestymistapa ovat laajalti yhdenmukaiset erittäin

monissa seikoissa. Neuvosto katsoo, että yhteisen kannan sanamuodolla voidaan vahvistaa

sääntelypuitteet, jotka ovat riittävän joustavat vastaamaan markkinoiden kehitykseen ja edistämään

rahoitusvälineiden markkinoiden moitteetonta toimintaa Euroopan unionissa ja myös sijoittajien

asianmukaista suojaa.

________________________
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EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 27. marraskuuta 2003 (03.12)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0269 (COD)

15277/03

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston
direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY
kumoamisesta
– direktiivin antaminen
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 4.12.2003

1. Komissio esitti 19.11.2002 ehdotuksen direktiiviksi sijoituspalveluista ja säännellyistä

markkinoista1.

2. Euroopan keskuspankki antoi neuvoston pyynnöstä lausunnon komission ehdotuksesta

12.6.20032 ja talous- ja sosiaalikomitea antoi ehdotuksesta lausuntonsa 18.6.2003.3 Euroopan

parlamentti antoi lausuntonsa 25.9.2003.

                                                
1 EUVL C 71 E, 25.3.2003, s. 62.
2 EUVL C 144, 20.6.2003, s. 6.
3 EUVL C 220, 16.9.2003, s. 1.
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3. Neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen yhteisen kannan tekstistä 7.10.2003.

Koska lingvistijuristit ovat nyt viimeistelleet tekstin, pysyvien edustajien komiteaa pyydetään

ehdottamaan neuvostolle, että tämä:

– vahvistaisi yhteisen kannan, joka on asiakirjassa 13421/03 EF 54 ECOFIN 293

CODEC 1356 OC 628, sekä hyväksyisi neuvoston perustelut, jotka ovat kyseisen

asiakirjan lisäyksessä 1,

– merkitsi tämän ilmoituksen lisäyksessä 1 olevan lausuman neuvoston pöytäkirjaan.

4. Irlanti, Luxemburg, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt Kuningaskunta ovat ilmoittaneet aikovansa

äänestää yhteistä kantaa vastaan.

________________________



15277/03 ADD 1 ip/JPO/mls 1
DG G I    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 27. marraskuuta 2003 (03.12)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2002/0269 (COD)

15277/03
ADD 1

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Kom:n ehd. nro: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston
direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY
kumoamisesta
– neuvoston pöytäkirjaan merkittävä lausuma
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 4.12.2003

Lausuma, joka on merkittävä sen neuvoston istunnon pöytäkirjaan, jossa edellä mainittu yhteinen

kanta vahvistetaan

"1. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen uudesta

sijoituspalveludirektiivistä.

2. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) toteaa, että sijoituspalveludirektiivin antaminen ennen

vuoden 2004 huhtikuuta on välttämätöntä, jotta noudatettaisiin Eurooppa-neuvoston

hyväksymää rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman aikataulua.
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3. Neuvosto (talous- ja rahoitusasiat) kannustaa Euroopan parlamenttia etenemään

sijoituspalveludirektiivin käsittelyssä, jotta tätä määräaikaa noudatettaisiin.

4. Yhteistyön hengessä ja aikataulussa pysymisen tukemiseksi neuvosto (talous- ja rahoitusasiat)

kehottaa Euroopan parlamenttia neuvottelemaan varhaisessa vaiheessa troikan ja Euroopan

komission kanssa sijoituspalveludirektiivin tekstin muutoksista, jotta Euroopan parlamentti ja

neuvosto voisivat päästä asiasta yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä."

________________________
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2002/0269 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien

85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta

1. TAUSTA

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon
(asiakirja KOM(2002) 625 lopullinen - 2002/0269 (COD)):

19.11.2002

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 18.6.2003

Euroopan parlamentin lausunto, ensimmäinen käsittely: 25.9.2003

Muutettu ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja
neuvostolle:

---

Yhteinen kanta vahvistettiin: 8.12.2003

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE
Direktiiviehdotuksen päätavoitteet:
1. Sijoittajansuojan ja markkinoiden eheyden varmistaminen luomalla toimiluvan saaneiden
rahoituksenvälittäjien toimintaa sääntelevät yhdenmukaiset vaatimukset; ja
2. rahoitusmarkkinoiden tasapuolisuuden, läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja yhdentymisen
edistäminen: tavoitteeseen on pyrittävä erityisesti laatimalla rahoitusvälineillä tehtävien
kauppojen valmistelua ja niiden toteuttamista kaupankäyntijärjestelmissä ja markkinoilla
koskevat pääperiaatteet; sijoituspalveluyritysten on myös sitouduttava tavoitteen
saavuttamiseen.

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1. YLEISET HUOMAUTUKSET

Puheenjohtajavaltiot Kreikka ja Italia ovat käsitelleet komission direktiiviehdotusta
kiireellisenä asiana. Eurooppa-neuvosto on kehottanut neuvostoa ja Euroopan parlamenttia
antamaan direktiivin mahdollisimman pian. Neuvosto vahvisti määräenemmistöllä yhteisen
kantansa 8 joulukuuta 2003. Tämän vuoksi komissio voi hyväksyä yhteisen kannan.

Yhteisessä kannassa on säilytetty komission ehdotuksen keskeinen sisältö. Tämän vuoksi
komissio voi pääosin hyväksyä yhteisen kannan.
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Yhteisessä kannassa otetaan huomioon lukuisat Euroopan parlamentin ehdottamat
tarkistukset, jotka komissio on hyväksynyt. Jotkin parlamentin tekemät tarkistukset on
sisällytetty tekstiin sellaisenaan, mutta suurin osa yhteiseen kantaan sisältyvistä tarkistuksista
on muotoiltu uudestaan tai siirretty uuteen paikkaan tekstin sisäisen johdonmukaisuuden
parantamiseksi (osa tekstistä on järjestetty uudelleen) tai säädösten laadintaan liittyvien
syiden vuoksi.

Ehdotetut muutokset selventävät ja määrittelevät paremmin komission ehdottamaa
järjestelmää. Osa muutoksista perustuu komission hyväksymiin Euroopan parlamentin
ensimmäisessä käsittelyssä tekemiin tarkistuksiin.

Komission muutettuun ehdotukseen tehtyjä keskeisiä muutoksia, jotka sisältyvät neuvoston
yhteiseen kantaan, käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä.

3.2. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt tarkistukset

Euroopan parlamentti teki 146 tarkistusta. Komissio hyväksyi osittain tai kokonaan 90
tarkistuksen tekstin tai keskeisen sisällön.

3.2.1. Komission hyväksymät tarkistukset, jotka on sisällytetty yhteiseen kantaan

a) Johdanto-osan kappaleet

Yhteisen kannan johdanto-osan 4 kappale

Kappaleessa täsmennetään, että kohde-etuus luovuttaen toteutettavat hyödykejohdannaiset
kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, jos niillä käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai
monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä (Multilateral Trading Facility, MTF).

Tässä johdanto-osan kappaleessa, joka liittyy yhteisen kannan liitteen I C osaan, otetaan
huomioon parlamentin tarkistus 1.

Yhteisen kannan johdanto-osan 6 kappale

Kappaleessa selvennetään monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ja säänneltyjen
markkinoiden käsitteitä. Se sisältää osittain Euroopan parlamentin tarkistukset 3 ja 25.

Yhteisen kannan johdanto-osan 7 kappale

Direktiiviehdotus kattaa vain yritykset, joiden tavanomaisena ammatti- tai liiketoimintana on
ammattimainen sijoituspalvelujen tarjoaminen ja/tai sijoitustoiminnan harjoittaminen.
Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä henkilöt, jotka tarjoavat
sijoituspalveluja tai harjoittavat sijoitustoimintaa satunnaisesti.

Direktiivin soveltamisalaan liittyvän johdanto-osan 8 kappaleen tavoin tätä kappaletta on
parannettu komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, ja siinä otetaan osittain
huomioon parlamentin tarkistus 4.

Yhteisen kannan johdanto-osan 8 kappale

Yhteiseen kantaan on sisällytetty uusi johdanto-osan kappale selventämään 2 artiklan 1
kohdan d alakohdassa myönnettävän poikkeuksen kattavuutta. Direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle pitäisi jättää omaan lukuunsa kauppaa käyvät henkilöt, kunhan he eivät ole
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markkinatakaajia eivätkä käy järjestäytyneesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti kauppaa
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
ulkopuolella. Tämä johdanto-osan kappale vastaa parlamentin tarkistusta 4.

Yhteisen kannan johdanto-osan 9 kappale

Tässä kappaleessa selvennetään, että viittauksilla ”henkilöihin” tarkoitetaan direktiivissä sekä
luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Tätä asiaa käsitellään parlamentin tarkistuksissa
6, 14, 15, 16 ja 130.

Yhteisen kannan johdanto-osan 18 kappale

Tässä kappaleessa selvennetään, että direktiivin 2000/12/EY mukaisesti toimiluvan saaneet
luottolaitokset eivät tarvitse toista, tämän direktiivin mukaista toimilupaa tarjotakseen
sijoituspalveluja tai harjoittaakseen sijoitustoimintaa. Kappale liittyy 1 artiklan 2 kohtaan ja
sisältää osittain parlamentin tarkistuksen 34.

Yhteisen kannan johdanto-osan 48 kappale

Yritykset voivat päättää, kenelle antavat pääsyn yksittäisiä hinta-tarjouksia koskeviin tietoihin
edellyttäen, että tämä toteutetaan syrjimättömin perustein. Johdanto-osan 48 kappaleen
mukaan yksittäisiä hintatarjouksia koskevien tietojen antaminen ainoastaan yksityisasiakkaille
tai ammattimaisille asiakkaille ei ole syrjintää. Kappale liittyy 27 artiklan 3 kohtaan ja sisältää
osittain parlamentin tarkistuksen 88.

(b) Artiklaosa

I Osasto – Määritelmät ja soveltamisala

1 artiklan 2 kohta

Tässä kohdassa luetellaan direktiiviehdotuksen artiklat, joita sovelletaan direktiivin
2000/12/EY säännösten lisäksi sijoituspalveluja tarjoaviin luottolaitoksiin. Se sisältää osittain
Euroopan parlamentin tarkistuksen 12.

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

Yhteiseen kantaan, jossa otetaan huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 4 perusajatus,
on sisällytetty uusi poikkeus, joka jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle henkilöt,
jotka tarjoavat vain sellaista sijoituspalvelua tai harjoittavat sellaista sijoitustoimintaa, joka
muodostuu yksinomaan kaupankäynnistä omaan lukuun, ja joita ei voida luokitella
markkinatakaajiksi eikä henkilöiksi, jotka säänneltyjen markkinoiden tai monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella käyvät suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja
järjestelmällisesti kauppaa omaan lukuunsa.

2 artiklan 1 kohdan k alakohta

Tämä säännös liittyy poikkeukseen, jota sovelletaan henkilöihin, jotka käyvät kauppaa
hyödykkeillä ja/tai hyödykejohdannaisilla omaan lukuunsa. Osittain parlamentin tarkistukseen
15 perustuvan yhteisen kannan mukaan poikkeusta ei sovelleta henkilöihin, jotka ovat osa
ryhmää, jonka pääasiallisena liiketoimintana on muiden sijoituspalvelujen tarjoaminen.
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2 artiklan 1 kohdan l alakohta

Yhteisessä kannassa, joka perustuu parlamentin tarkistukseen 16, laajennetaan poikkeuksen
soveltamisalaa komission ehdotukseen verrattuna sisällyttämällä siihen myös ne välittäjät,
jotka käyvät kauppaa muilla johdannaisilla kuin optioilla ja futuureilla.

3 artikla

Yhteisessä kannassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus olla soveltamatta direktiiviä tietyin
edellytyksin henkilöihin, jotka saavat tarjota ainoastaan sijoituspalvelua, joka muodostuu
siirtokelpoisia arvopapereita ja yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevien toimeksiantojen
vastaanottamisesta ja välittämisestä sekä kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvän
sijoitusneuvonnan tarjoamisesta.

Tämä uusi artikla vastaa parlamentin tarkistuksia 156 ja 157.

4 artiklan 1 kohdan 7 alakohta

Yhteiseen kantaan on sisällytetty ”kauppojen sisäisen toteuttajan” määritelmä, joka vastaa
parlamentin tarkistuksen 33 perusajatusta. Määritelmään ei ole kuitenkaan sisällytetty
parlamentin tarkistusta kokonaisuudessaan. Yhteisessä kannassa ei etenkään viitata tarkistuksen
niihin osiin, joissa määritellään kauppaa edeltävien avoimuusvelvoitteiden soveltamisalaa kuten
sisäisesti toteutettavien toimeksiantojen kokoa ja niiden kohteena olevia rahoitusvälineitä.
Komissio katsoo neuvoston tavoin, että kyseisten asioiden ei tule olla osa ”sisäisen toteuttajan”
määritelmää, vaan niitä olisi käsiteltävä sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan sitovien
hintatarjousten julkistamista 27 artiklan mukaisesti koskevan velvoitteen yhteydessä.

4 artiklan 1 kohdan 15 alakohta

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän määritelmä on muotoiltu uudelleen ottaen
huomioon parlamentin tarkistus 25. Näin selvennetään, että monenkeskisellä
kaupankäyntijärjestelmällä on oltava toimilupa ja sen on toimittava direktiivin II osaston
säännösten mukaisesti.

4 artiklan 1 kohdan 10 alakohta

”Asiakkaan” määritelmä on muotoiltu uudelleen parlamentin tarkistuksen 22 mukaisesti.

4 artiklan 1 kohdan 11 alakohta

”Ammattimaisen asiakkaan” määritelmä on muotoiltu uudelleen ottaen huomioon parlamentin
tarkistus 23.

4 artiklan 1 kohdan 12 alakohta

”Yksityisasiakkaan” määritelmä on muotoiltu uudelleen ottaen huomioon parlamentin tarkistus
23.

4 artiklan 1 kohdan 16 alakohta

”Rajahintatoimeksiannon” määritelmä on muotoiltu uudelleen ottaen osittain huomioon
parlamentin tarkistus 27.
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4 artiklan 1 kohdan 26 alakohta

”Sivuliikkeen” määritelmä on muotoiltu uudelleen ottaen huomioon parlamentin tarkistuksen
32 tavoite.

4 artiklan 1 kohdan 28 alakohdan b alakohta

”Siirtokelpoisten arvopaperien” määritelmä on muotoiltu uudelleen. Se sisältää parlamentin
tarkistuksen mukaisesti joukkovelkakirjoja tai muita arvopaperisoituja velan muotoja koskevat
talletustodistukset.

II Osasto – Sijoituspalveluyritysten toimilupa- ja
toimintaedellytykset

I LUKU – TOIMILUVAN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET JA -MENETTELY

5 artiklan 2 kohta

Tässä artiklassa säädetään monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta vastaavan
markkinoiden ylläpitäjän velvoitteista. Siinä otetaan huomioon parlamentin tarkistus 35.

13 artiklan 2 kohta

Komission alkuperäisen ehdotuksen 12 artiklan 2 kohta on poistettu yhteisestä kannasta.
Yritysten ei enää tarvitse osoittaa valvontaviranomaisille, että ne ovat toimineet tästä kohdasta
johtuvien velvoitteiden mukaisesti. Valvontaviranomaisten on itse osoitettava, että
sijoituspalveluyritys ei ole noudattanut velvoitteitaan. Parlamentin tarkistus 38 otetaan
huomioon osittain.

13 artiklan 4 kohta

Tämän kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet
sijoituspalvelujen tarjoamisen ja sijoitustoiminnan harjoittamisen jatkuvuuden ja
säännönmukaisuuden turvaamiseksi. Tämä kohta on yhteisessä kannassa muotoiltu uudelleen
parlamentin tarkistuksen 39 mukaisesti.

14 artiklan 1 kohta

Neuvosto on muuttanut tämän kohdan sanamuotoa. Siitä on poistettu vaatimus, jonka mukaan
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen ja menettelyjen on annettava käyttäjille
mahdollisuus tehdä kauppoja parhaaseen mahdolliseen monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä tai sen kautta saatavaan hintaan. Parlamentin tarkistus 149 otetaan
huomioon osittain.

14 artiklan 2 kohta

Monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäville sijoituspalveluyrityksille ja
markkinoiden ylläpitäjille asetetaan yhteisessä kannassa uusi velvoite. Uuden velvoitteen
mukaan niiden on tarjottava riittävästi julkisesti saatavaa tietoa (tai varmistettava tiedon
saatavuus), jotta järjestelmän käyttäjät pystyvät muodostamaan arvion sijoituksesta. Yritysten
tai markkinoiden ylläpitäjien on otettava velvollisuutta täyttäessään huomioon sekä käyttäjien
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että kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden luonne. Tässä uudessa kohdassa
noudatetaan parlamentin tarkistuksen 149 perusajatusta.

14 artiklan 4 kohta

Yhteisestä kannasta on poistettu komission ehdotukseen sisältynyt rajoitus, jonka mukaan
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien käyttöoikeus voidaan päättää antaa vain
hyväksytyille vastapuolille. Järjestelmiin pääsyyn sovelletaan yhteisessä kannassa joustavampaa
käytäntöä. Siinä otetaan huomioon parlamentin tarkistus 44.

Myös parlamentin tarkistuksen 7 perusajatus on hyväksytty tämän saman muutoksen kautta,
vaikka kyseistä tarkistusta ei ole suoraan sisällytetty tekstiin. Tämän tarkistuksen tarkoitus oli
muuttaa komission ehdotuksen johdanto-osan 21 kappaletta, mutta kyseistä kappaletta ei
sisällytetty yhteiseen kantaan, koska sitä pidettiin tarpeettomana ja artiklan tekstiä toistavana.

II LUKU – SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN TOIMINNAN HARJOITTAMISEN
EDELLYTYKSET

19 artiklan 1 kohta

Tätä kohtaa on muutettu yhteisessä kannassa, jotta sijoituspalveluyritysten velvoitetta toimia
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaidensa etujen mukaisesti sekä noudattaa
erityisesti 2–8 kohdassa määritettyjä periaatteita voidaan laajentaa tarvittaessa asiakkaille
tarjottaviin oheispalveluihin. Muutos vastaa parlamentin tarkistusta 50.

19 artiklan 2 kohta

Tämän säännöksen mukaan kaiken tiedon, jonka sijoituspalveluyritys osoittaa asiakkaille tai
potentiaalisille asiakkaille, on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa olla harhaanjohtavaa.
Mainonnan on oltava selvästi tunnistettavissa. Tämä kohta vastaa parlamentin tarkistuksen 51
perusajatusta.

19 artiklan 3 kohta

Tässä artiklassa sijoituspalveluyritykset velvoitetaan toimittamaan asiakkaille tai
potentiaalisille asiakkaille ymmärrettävässä muodossa asianmukaista tietoa, jotta näiden
voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän sijoituspalvelun ja tarjottavan rahoitusvälinetyypin
ominaispiirteet ja niihin liittyvät riskit. Teksti vastaa parlamentin tarkistuksen 54
perusajatusta.

Parlamentin tarkistuksen 52 mukaisesti sijoituspalveluyrityksille annetaan mahdollisuus
esittää tiedot vakiomuotoisina.

19 artiklan 4 kohta

Yhteisen kannan mukaan sijoituspalveluja tai salkunhoitopalveluja tarjoavien
sijoituspalveluyritysten on hankittava riittävät tiedot selvittääkseen sijoituspalvelun tai
rahoitusvälineen soveltuvuus asiakkaalle. Tässä kohdassa otetaan huomioon parlamentin
tarkistusten 8 ja 53 perusajatukset. Myös parlamentin tarkistuksen 8 perusajatus on hyväksytty,
vaikka kyseistä tarkistusta ei ole suoraan sisällytetty tekstiin. Tämän tarkistuksen tarkoitus oli
muuttaa komission ehdotuksen johdanto-osan 24 kappaletta, mutta kyseistä kappaletta ei
sisällytetty yhteiseen kantaan, koska sitä pidettiin tarpeettomana ja vastaavan artiklan tekstiä
toistavana.
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19 artiklan 6 kohta

Yhteisessä kannassa todetaan, että sijoituspalveluyritysten tarjotessa sijoituspalveluja, jotka
koostuvat pelkästään asiakkaan toimeksiantojen toteuttamisesta ja/tai näiden toimeksiantojen
vastaanottamisesta ja välittämisestä oheispalveluin tai niitä ilman, jäsenvaltioiden on sallittava
kyseisten sijoituspalvelujen tarjoaminen asiakkaille ilman edellisessä kohdassa säädettyjen
tietojen hankkimista tai säädettyä soveltuvuuden määrittelemistä, jos tietyt edellytykset
täyttyvät. Tätä artiklaa täydentää uusi johdanto-osan 20 kappale.

Tässä kohdassa otetaan huomioon parlamentin tarkistusten 8 ja 53 tavoite.

20 artikla

Tässä artiklassa säädetään palvelujen tarjoamisesta toisen sijoituspalveluyrityksen
välityksellä. Artiklan ensimmäinen kohta on muotoiltu uudelleen yhteisessä kannassa tekstin
selventämiseksi ja parlamentin tarkistuksen 60 perusajatuksen huomioon ottamiseksi.

21 artikla

Direktiivin 21 artiklan 1 kohdassa sijoituspalveluyritykset velvoitetaan toteuttamaan kaikki
kohtuulliset toimet päästäkseen toimeksiantoja toteuttaessaan asiakkaidensa kannalta
parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi sijoituspalveluyritysten
on laadittava ja otettava käyttöön toimivat järjestelyt, erityisesti toimeksiantojen
toteuttamispolitiikka. Niiden on myös seurattava toimeksiantojen toteuttamista koskevien
järjestelyjen ja politiikan toimivuutta. Yhteisen kannan teksti on muotoiltu uudelleen
säilyttäen komission ehdottama teksti pääpiirteittäin ja ottaen huomioon parlamentin
tarkistusten 63 ja 64 pääajatus. Myös tarkistus 61 on otettu huomioon.

Artiklan 4 kohdassa sijoituspalveluyritykset velvoitetaan ilmoittamaan asiakkailleen kaikista
toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin tai periaatteisiin tehtävistä olennaisista
muutoksista. Tässä kohdassa otetaan osittain huomioon parlamentin tarkistus 69.

Artiklan 5 kohdan mukaan sijoituspalveluyrityksen on voitava osoittaa asiakkailleen näiden
pyynnöstä, että yritys on toteuttanut näiden toimeksiannot yrityksen toimeksiantojen
toteuttamispolitiikan mukaisesti. Tämä kohtaa vastaa parlamentin tarkistuksen 9
perusajatusta.

Direktiivin 21 artiklan 6 kohdan a alakohdan mukaan komiteamenettelyissä on parlamentin
tarkistuksen 65 mukaisesti otettava huomioon asiakkaan toiminnan luonne.

22 artiklan 2 kohta

Tämän kohdan sanamuotoa on muutettu yhteisessä kannassa. Yhteisen kannan mukaan
velvoitetta julkistaa rajahintatoimeksianto sovelletaan vain säännellyillä markkinoilla
kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita koskeviin toimeksiantoihin. Jäsenvaltiot voivat
päättää, että sijoituspalveluyritykset täyttävät tämän velvollisuuden välittäessään asiakkaan
rajahintatoimeksiannon säännellyille markkinoille ja/tai monenkeskiseen
kaupankäyntijärjestelmään. Tässä kohdassa otetaan huomioon parlamentin tarkistuksen 70
perusajatus.
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24 artikla

Hyväksyttävien vastapuolten kanssa toteutettavien liiketoimien osalta yhteisessä kannassa on
tehty muutamia tarkistuksia komission alkuperäiseen ehdotukseen. Yhteisessä kannassa
annetaan vastapuolijärjestelmälle mahdollisuus muuttaa toimeksiantojen vastaanottamisen ja
välittämisen osalta aiotulta vastapuolelta nimenomaisen vahvistuksen hankkimisessa
sovellettavaa menettelyä hyväksyttävien vastapuolien lukumäärän lisäämiseksi. Yhteisessä
kannassa annetaan myös mahdollisuus tunnustaa kolmansien maiden yhteisöt hyväksyttäviksi
vastapuoliksi. Tähän artiklaan on sisällytetty parlamentin tarkistus 78 sekä osittain
tarkistukset 75–77.

25 artiklan 5 kohta

Tähän kohtaan on tehty joitain muutoksia, jotta yritykset voivat toimittaa tiedot
toimivaltaiselle viranomaiselle kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän kautta.
Parlamentin tarkistus 80 otetaan huomioon osittain.

26 artiklan 1 kohta

Yhteisessä kannassa on hieman muutettu monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää
ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien velvoitetta ottaa käyttöön ja
pitää voimassa järjestelyjä seuratakseen säännöllisesti, että järjestelmän käyttäjät noudattavat
sen sääntöjä. Muutoksilla pyritään tekemään komission alkuperäinen ehdotus
joustavammaksi. Parlamentin tarkistuksen 84 pääajatus otetaan huomioon osittain.

27 artiklan 1 kohta

Yhteisessä kannassa rajataan parlamentin tarkistuksen 86 mukaisesti hintatarjousten
julkistamista koskevan säännön soveltaminen ”kauppojen sisäisiin toteuttajiin”.

Yhteisessä kannassa ehdotetaan, että kauppaa edeltävän avoimuusvelvoitteen soveltamisalaa
laajennetaan kauppoihin, jotka eivät ole tavanomaista markkinakokoa suurempia. Yhteisessä
kannassa otetaan tässä suhteessa huomioon parlamentin tarkistuksen 88 perusajatus, mutta
kauppaa edeltävän avoimuusvelvoitteen soveltamisala on tarkistuksessa hieman kapeampi,
koska siinä ehdotetaan velvoitteen soveltamista ”kauppoihin, jotka ovat tavanomaista
markkinakokoa”. Komissio katsoo, että sekä yhteisen kannan että parlamentin tarkistuksen
perusajatus on oikea: kauppaa edeltävä avoimuusvelvoite on niissä oikeasuhteisempi kuin
komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Näin varmistetaan parempi sijoittajansuoja ja
markkinoiden tehokkuus.

27 artiklan 2 kohta

Tämän kohdan mukaan hintatarjous on julkistettava siten, että se on helposti ja kohtuullisin
kustannuksin muiden markkinaosapuolten saatavilla mutta ei veloituksetta, kuten komission
ehdotuksessa esitetään. Tämä kohta vastaa osittain parlamentin tarkistusta 88, jota on hieman
muotoiltu uudelleen.

Tässä kohdassa myönnetään myös poikkeus velvoitteesta toteuttaa toimeksiannot tarjotuilla
hinnoilla sellaisten transaktioiden osalta, jotka ovat osa yhtä useilla arvopapereilla
toteutettavaa liiketoimea. Tämä vastaa osittain parlamentin tarkistusta 33.
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27 artiklan 3 kohta

Yritykset voivat päättää, kenelle antavat pääsyn hintatarjouksia koskeviin tietoihin
edellyttäen, että tämä toteutetaan syrjimättömin perustein. Muutos vastaa parlamentin
tarkistusta 88.

28 artiklan 1 kohta

Tämän kohdan sanamuotoa on yhteisessä kannassa muutettu, jotta sijoituspalveluyritykset
voivat joustavamman ajanjakson puitteissa julkistaa tehtyjä kauppoja koskevat tiedot.
Yhteisen kannan mukaan tiedot on julkistettava ”mahdollisimman reaaliaikaisesti” eikä
”välittömästi”, kuten komission ehdotuksessa esitetään. Muutos vastaa parlamentin
tarkistusta 151.

30 artiklan 1 kohta

Yhteisessä kannassa säädetään, että kaupan jälkeiset avoimuusvaatimukset eivät koske niitä
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä toteutettavia kauppoja, jotka julkistetaan
säänneltyjen markkinoiden sääntöjen mukaisesti. Se vastaa parlamentin tarkistusta 95.

III LUKU – SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN OIKEUDET

34 artiklan 1 kohta

Tässä artiklassa käsitellään sijoituspalveluyritysten oikeutta päästä keskusvastapuoli- ja
selvitysjärjestelmiin sekä oikeutta nimetä selvitysjärjestelmä. Komission ehdotuksessa
käytettävä ilmaisu ”mahdollisuus” on yhteisessä kannassa korvattu ilmaisulla ”oikeus”, mikä
vastaa parlamentin tarkistusta 99.

III Osasto- Säännellyt markkinat

36 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

Yhteiseen kantaan on sisällytetty uusi alakohta, jotta voidaan selventää direktiivissä säädettyjä
velvoitteita silloin, kun säännelty markkina on oikeushenkilö ja sitä hallinnoi tai ylläpitää muu
markkinoiden ylläpitäjä kuin säännelty markkina itse. Uusi alakohta vastaa parlamentin
tarkistuksia 11 ja 158 ja osittain tarkistuksia 80 ja 112.

36 artiklan 1 kohdan neljäs alakohta

Tämä yhteiseen kantaan sisällytetty uusi alakohta korvaa komission alkuperäisen ehdotuksen
33 artiklan 4 kohdan. Uuden sanamuodon mukaan säännellyn markkinan ylläpitäjän on
annettava kaikki sellaiset tiedot (mukaan lukien toimintaohjelma, josta käy ilmi muun muassa
suunniteltujen liiketoimintamuotojen laatu ja yrityksen organisaatiorakenne), joiden
perusteella toimivaltainen viranomainen voi varmistua siitä, että säännelty markkina on
toimiluvan myöntämisajankohtaan mennessä toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt tämän
osaston säännösten mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Markkinan ylläpitäjä on
vastuussa myös siitä, että toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan säännellyn markkinan
toimintaedellytyksiin tai -ohjelmaan aiotuista muutoksista. Tässä alakohdassa otetaan
huomioon parlamentin tarkistus 103.
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36 artiklan 2 kohta

Tämä kohta on yhteisessä kannassa muotoiltu uudelleen, ja siinä edellytetään markkinan
ylläpitäjän suorittavan säännellyn markkinan organisointiin ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Se
vastaa parlamentin tarkistusta 101.

39 artiklan d kohta

Säännellyillä markkinoilla sovellettavia kaupankäyntisääntöjä ja -menettelyjä koskevia
vaatimuksia on yhteisessä kannassa yksinkertaistettu ottaen huomioon parlamentin tarkistus
108.

40 artiklan 1 kohta

Rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi koskevia sääntöjä on muotoiltu
uudelleen parlamentin tarkistuksen 109 mukaisesti.

40 artiklan 5 kohta

Tämän kohdan mukaan säännellyn markkinan on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle, että sen
arvopapereilla käydään kauppaa kyseisellä säännellyllä markkinalla. Siinä edellytetään myös
esitedirektiivin asiaan liittyvien säännösten noudattamista. Tämä kohtaa vastaa parlamentin
tarkistuksen 112 perusajatusta.

40 artiklan 6 kohdan c alakohta

Tässä alakohdassa todetaan, että komitologiamenettelyillä tulisi selventää järjestelyjä, jotka
säännellyn markkinan on otettava käyttöön helpottaakseen jäsentensä tai osapuolten pääsyä
yhteisön oikeuden mukaisesti julkistettuihin tietoihin. Siinä otetaan huomioon parlamentin
tarkistus 114.

42 artikla

Komission ehdotuksen 39 artiklan 2 kohtaa (pääsy säännellylle markkinalle) on muutettu
yhteisessä kannassa. Tästä kohdasta on poistettu rajoitus, jonka mukaan vain hyväksyttävillä
vastapuolilla on pääsy säännellyille markkinoille. Yhteiseen kantaan on sisällytetty joustavampi
markkinoille pääsyä koskeva järjestelmä. Siinä otetaan huomioon parlamentin tarkistus 116.

43 artiklan 2 kohta

Markkinoiden ylläpitäjien osalta yhteisessä kannassa on tehty muutamia tarkistuksia komission
alkuperäiseen ehdotukseen. Yhteisen kannan mukaan niiden on ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle järjestelmän sääntöjen merkittävästä rikkomisesta tai tavanomaisesta
poikkeavasta kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi liittyä markkinoiden väärinkäyttöä.
Markkinoiden ylläpitäjien ei tarvitse toimittaa tietoja sääntöjen merkittävästä rikkomisesta.
Tässä alakohdassa otetaan huomioon parlamentin tarkistus 117.

44 artikla

Tässä artiklassa säädetään kauppaa edeltävistä avoimuusvaatimuksista säännellyillä
markkinoilla. Artiklan 3 kohdassa, joka koskee komiteamenettelyä, otetaan huomioon
parlamentin tarkistus 118. Tässä kohdassa säädetään, että täytäntöönpanotoimenpiteillä on
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määritettävä niiden toimeksiantojen suuruus ja tyyppi, joiden osalta voidaan myöntää
poikkeuksia tietojen julkistamisvelvollisuudesta ennen kaupantekoa.

V Osasto – Loppusäännökset

67 artiklan 3 kohta

Tässä artiklassa muutetaan direktiiviä 93/6/ETY tietyiltä sijoituspalveluyrityksiltä, jotka
tarjoavat ainoastaan sijoitusneuvontaa ja/tai ottavat vastaan ja välittävät sijoittajien
toimeksiantoja siten, että niillä ei ole hallussaan asiakkaittensa varoja tai arvopapereita, ja
joilla tämän vuoksi ei ole koskaan velkaa asiakkailleen. Näillä henkilöillä voi olla
perustamispääoma tai ammatillinen vastuuvakuutus tai niiden yhdistelmä. Tämä vastaa
parlamentin tarkistusta 134 ja osittain tarkistusta 36.

Uudella säännöksellä luodaan oma järjestelmä yrityksille, jotka tarjoavat sekä edellä mainittuja
palveluja että harjoittavat vakuutusedustusta. Näin hyväksytään epäsuorasti se, että
sijoituspalveluyritykset voivat yhdistää nämä toiminnot. Tämä kohtaa vastaa parlamentin
tarkistuksen 133 perusajatusta.

68 artikla

Tässä artiklassa lisätään direktiivin 2000/12/EY liitteeseen I uusi virke, jonka mukaan
sijoituspalveludirektiivissä lueteltuja palveluja ja toimia koskee luottolaitosdirektiivin
mukainen vastavuoroinen tunnustaminen silloin, kun viitataan kyseisessä direktiivissä
lueteltuihin rahoitusvälineisiin. Näin ollen luottolaitoksille luottolaitosdirektiivin mukaisesti
annettu toimilupa voi kattaa sijoituspalveludirektiivin mukaiset palvelut ja toiminnot. Näin
otetaan huomioon parlamentin tarkistus 135.

3.2.2. Komission hyväksymät tarkistukset, joita ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan

Parlamentin tarkistus 20

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että toimeksiantojen toteuttaminen sisältää myös
toiminnan asiakkaiden puolesta säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä
kaupankäyntijärjestelmissä tai jossakin vastaavassa kolmannen maan järjestelmässä. Vaikka
neuvoston yhteisessä kannassa ei ole käytetty tarkistuksessa ehdotettua sanamuotoa, komissio
pitää nykyistä sanamuotoa riittävän kattavana ja joustavana.

Parlamentin tarkistus 62

Tässä tarkistuksessa tarkennetaan, että parhaassa toteutuksessa on otettava huomioon
toimeksiannon koko ja tyyppi sekä se, onko kyseessä ammattimainen asiakas vai ei.

Komissio katsoo, että yhteinen kanta on silti hyväksyttävä, koska 21 artiklan 6 kohdan a
alakohdan mukaisesti nämä seikat otetaan huomioon parasta toteutusta koskevissa
täytäntöönpanotoimenpiteissä. Ne sisältyvät parhaan toteutuksen käsitteeseen.

Parlamentin tarkistus 68

Tarkistuksessa ehdotetaan joustavuutta ”saapumisajankohtaan perustuvaan järjestykseen”
viittaamalla toimeksiantojen yhdistämistä koskevaan politiikkaan tai asiakkaan
suostumukseen.
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Myös komissio katsoo, että viittaus yrityksen toimeksiantojen yhdistämispolitiikkaan voidaan
sisällyttää tekstiin, koska se vastaa nykyistä markkinakäytäntöä. Vaikka neuvoston yhteisessä
kannassa ei suoraan viitata tähän asiaan, komission näkemyksen mukaan se voidaan toteuttaa
22 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisilla täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Parlamentin tarkistus 74

Tarkistuksella pyritään jossain määrin muuttamaan yritykseen sidoksissa olevien asiamiesten
asemaa. Sijoituspalveluyrityksille annetaan mahdollisuus suoraan palkata yritykseen
sidoksissa olevia asiamiehiä. Yhteisen kannan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa tämän
mahdollisuuden yrityksille. Komissio katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa antaa
jäsenvaltioiden päättää, haluavatko ne tunnustaa yhdenmukaisella tavalla yritykseen
sidoksissa olevan asiamiehen oikeuden toimia alueellaan (ja päättää toimintaa sääntelevistä
kansallisista säännöistä ja käytänteistä) sen sijaan, että asia jäisi yksittäisten yritysten
harkittavaksi.

Tarkistuksen 2 kohdan osalta komissio katsoo, että 23 artiklaan ei ole tarpeen tehdä
ehdotettua muutosta, koska vakuusvaatimukset otetaan riittävällä tavalla huomioon 67
artiklassa.

Tarkistuksen 7 kohdan osalta komissio katsoo, että direktiiviehdotukseen sisältyvät
vaatimukset vastaavat vakuutusedustajista annetun direktiivin säännöksiä. Ei ole siis tarpeen
sisällyttää suoraa viittausta kyseiseen direktiiviin.

Parlamentin tarkistus 87

Tämän tarkistuksen mukaan kauppaa edeltäviä avoimuusvelvoitteita ei sovelleta kauppoja
sisäisesti toteuttaviin sijoituspalveluyrityksiin, jotka eivät tarjoa markkinoilla säännöllisesti tai
jatkuvasti merkittävissä määrin likviditeettiä kyseiselle osakkeelle.

Yhteisessä kannassa ei ole tällaista säännöstä. Vaikka tämän säännöksen puuttuminen ei
vaikuta merkittävästi velvoitteen soveltamisalaan, markkinoiden tehokkuuden kannalta
saattaisi olla tarpeen harkita parlamentin tarkistuksen perusajatuksen sisällyttämistä
direktiiviin.

Parlamentin tarkistus 89

Tarkistuksen kohteena olevassa kohdassa säädetään komiteamenettelystä määritettäessä
”tavanomaista markkinakokoa”. Jos tavanomaisen markkinakoon määritelmää käytetään
direktiivissä, myös komissio katsoo, että se on laadittava komiteamenettelyssä.

Parlamentin tarkistus 92

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että tietoja ei pitäisi velvoittaa julkistamaan niistä
transaktioista, jotka sisältävät vähän tai ei lainkaan käyttökelpoista hintatietoa.

Komissio katsoo, että tämän tarkistuksen perusajatus sisältyy jo direktiiviin. Se käy
epäsuorasti ilmi varsinkin 28 artiklan komitologiasäännöksistä.
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Parlamentin tarkistus 96

Tarkistuksella pyritään poistamaan sijoituspalveluyrityksiltä velvollisuus odottaa
kotijäsenvaltion tekemää ilmoitusta vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille ennen
sijoituspalvelujen tarjoamista.

Yhteisen kannan mukaan sijoituspalveluyritykset voivat aloittaa toimintansa vasta kyseisen
ilmoituksen jälkeen. Komissio yhtyy tähän näkemykseen, koska se vastaa
henkivakuutusdirektiiveissä sovellettavaa lähestymistapaa.

Parlamentin tarkistus 97

Tarkistuksella pyritään välttämään vastaanottavan jäsenvaltion sääntöjen soveltaminen
luottolaitosten sivuliikkeiden toimintaan.

Yhteisen kannan mukaan sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan
samoja sääntöjä niiden tarjotessa sijoituspalveluja tai harjoittaessa sijoitustoimintaa
sivuliikkeiden kautta. Komission näkemyksen mukaan tämä lähestymistapa takaa tasapuoliset
toimintaolosuhteet kyseiselle yhteisöille.

Parlamentin tarkistus 111

Tarkistuksen ensimmäisessä alakohdassa ehdotetaan sanamuodon muuttamista, jotta voidaan
selventää säänneltyjen markkinoiden velvoitteita otettaessa rahoitusvälineitä kaupankäynnin
kohteeksi.

Komissio katsoo, että tämän tarkistuksen, joka on pelkkä sanamuodon muutos, keskeinen
sisältö on jo esitetty direktiivin 40 artiklan 3 kohdassa.

Parlamentin tarkistus 121

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että säännellyillä markkinoilla on mahdollisuus käyttää
kolmansien maiden selvitysjärjestelmiä.

Komissio pitää tätä tärkeänä asiana. Koska selvitystoiminnan alalla ollaan käynnistämässä
kohdennettuja toimia, komissio voi yhtyä neuvoston kantaan.

Parlamentin tarkistus 123

Tarkistuksella pyritään varmistamaan sijoittajien esittämiä valituksia varten muodostettujen
oikeuslaitoksen ulkopuolisten järjestelmien välinen yhteistyö parhaiden käytänteiden
yksilöimiseksi, jakamiseksi ja kannustamiseksi. Komissio kannattaa tätä lähestymistapaa, jota
ei ole sisällytetty neuvoston yhteiseen kantaan. Neuvoston noudattama lähestymistapa
kuitenkin vastaa muissa sijoituspalveluista annetuissa direktiiveissä noudatettavaa
lähestymistapaa.

Parlamentin tarkistus 125

Tarkistuksessa pyritään korostamaan, että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten tulisi ryhtyä toimiin vain poikkeusoloissa.
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Komissio katsoo, että vaikka tätä tarkistusta ei ole sisällytetty yhteiseen kantaan, direktiivin
mukaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät käytännössä toimiin
vain poikkeustapauksissa.

Parlamentin tarkistus 126

Tarkistuksen mukaan komission tulisi ottaa huomioon täytäntöönpanotoimenpiteiden vaikutus
markkinatoimijoihin sekä niiden oikeasuhteisuus sääntelyn tavoitteisiin nähden. Komissio
haluaisi sisällyttää tämän tarkistuksen johdanto-osan kappaleeseen artiklaosan sijaan
muistutukseksi EU:n toimielinten lainsäädäntötoimia ohjaavasta yleisesti hyväksytystä
periaatteesta. Neuvosto ei ole ehdottanut tällaista johdanto-osan kappaletta, mutta tämä ei
vaikuta direktiivin asiasisältöön.

Parlamentin tarkistus 129

Tarkistuksessa ehdotetaan pidennettäväksi viiteen vuoteen määräaikaa, jonka puitteissa
komission on raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietyistä kysymyksistä.

Yhteisessä kannassa on asetettu 30 kuukauden määräaika. Komissio hyväksyy tämän
määräajan, koska näin voidaan paremmin varmistaa direktiivin säännösten vaikuttavuuden
seuranta.

Parlamentin tarkistus 140

Tarkistuksen tarkoitus on määritellä hyväntekeväisyyssäätiöt mahdollisiksi ammattimaisiksi
sijoittajiksi.

Komission näkemyksen mukaan hyväntekeväisyyssäätiöt, joilla on runsaasti sijoitettavia
varoja, luetaan tavallisesti siihen asiakkaiden luokkaan, jota liitteen II osan 2 mukaan voidaan
pyynnöstä kohdella ammattimaisina sijoittajina. Tämä ratkaisu on joustavampi kuin
parlamentin tarkistuksessa ehdotettu järjestelmä.

Muita muutoksia

Yhteisestä kannasta on jätetty pois joitakin muutoksia, jotka komissio oli hyväksynyt
kokonaan, osittain tai perusajatuksen osalta. Joidenkin tarkistusten tavoitteena oli selventää tai
selittää direktiivin tekstiä. Muilla tarkistuksilla puolestaan pyrittiin muuttamaan asiasisältöä
tai kohentamaan tekstin kieliasua vaikuttamatta sisältöön. Komission näkemyksen mukaan
kyseiset muutokset olisi voitu sisällyttää tekstiin, mutta se voi silti hyväksyä yhteisen kannan,
koska kaikkien kolmen asiakirjan (komission alkuperäinen ehdotus, Euroopan parlamentin
tarkistukset ja neuvoston yhteinen kanta) keskeinen sisältö on sama. Edellä mainittuja pois
jätettyjä tarkistuksia ovat tarkistukset 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 ja 144. Myöskään
tarkistuksia 7 ja 8 ei ole sisällytetty sellaisinaan yhteiseen kantaan. Niiden tarkoitus oli
muuttaa alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 21 ja 24 kappaletta, jotka poistettiin
yhteisestä kannasta, koska artiklaosan teksti teki ne tarpeettomiksi. Asialla ei ole vaikutusta
direktiivin asiasisältöön, koska 14 artiklan 4 kohtaan ja 19 artiklan 4 kohtaan tehdyt
rinnakkaiset tarkistukset (44 ja 53) sisällytettiin yhteiseen kantaan. Komission näkemyksen
mukaan tarkistusten 7 ja 8 perusajatus on hyväksytty yhteisessä kannassa. Tarkistuksessa 26
viitataan ”markkinahintaisen toimeksiannon” määritelmään; tarkistusta ei ole otettu yhteiseen
kantaan, koska kyseinen määritelmä on poistettu.
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3.3. Neuvoston lisäämät uudet säännökset

Komission alkuperäiseen ehdotukseen ja parlamentin ehdottamiin tarkistuksiin verrattuna
yhteiseen kantaan on lisätty useita uusia säännöksiä. Uusien säännösten tarkoitus on useimmissa
tapauksissa täydentää tai selventää alkuperäisen ehdotuksen tekstiä tai tehdä sitä
hienojakoisemmaksi, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki tämän direktiivin soveltamisalaan
kuuluvat välineet, palvelut ja toiminnot. Tärkeimpiä uusia säännöksiä käsitellään
yksityiskohtaisesti jäljempänä. Käsittelyn ulkopuolelle jäävät ne neuvoston tekemät muutokset,
jotka liittyvät ainoastaan tekstin sisäiseen rakenteeseen, kuten osa artikloihin 4, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 48 ja 49 tehdyistä muutoksista.

Yhteinen kanta vastaa suurelta osin komission ehdotusta, eivätkä neuvoston lisäämät säännökset
muuta sen asiasisältöä.

Johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osan kappaleita on muutettu direktiivin artiklaosaan tehtyjen muutosten mukaisesti.

Johdanto-osan 16 kappale

Kappaleessa todetaan, että päästäkseen osalliseksi 2 kohdassa säädetyistä soveltamisalan
ulkopuolelle jättämisistä henkilön on täytettävä jatkuvasti kyseisessä artiklassa vahvistetut
edellytykset.

Johdanto-osan 19 kappale

Kappaleessa todetaan, että jos sijoituspalveluyritys satunnaisesti tarjoaa yhtä tai useampaa
sellaista sijoituspalvelua tai harjoittaa yhtä tai useampaa sellaista sijoitustoimintaa, joka ei
kuulu sen toimiluvan piiriin, sen ei pitäisi tarvita tähän tämän direktiivin mukaista uutta
toimilupaa.

Johdanto-osan 20 kappale

Yhteiseen kantaan on ”toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen” määritelmän osalta
liitetty johdanto-osan kappale sen selventämiseksi, että määritelmään olisi kuuluttava myös
kahden tai useamman sijoittajan saattaminen yhteen niin, että näiden välillä on mahdollista
toteuttaa transaktio.

Johdanto-osan 26 kappale

Tämä yhteiseen kantaan lisätty johdanto-osan kappale liittyy direktiivin 13 artiklan 7 ja 8
kohtaan. Siinä todetaan, että jos asiakas yhteisön lainsäädännön ja erityisesti
rahoitusvakuusdirektiivin 2002/47/EY mukaisesti siirtää rahoitusvälineiden tai varojen koko
omistusoikeuden sijoituspalveluyritykselle nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai ehdollisten
taikka mahdollisten velvoitteiden turvaamiseksi tai kattamiseksi muulla tavoin, näiden
rahoitusvälineiden tai varojen ei vastaavasti olisi enää katsottava kuuluvan asiakkaalle.

Johdanto-osan 29 kappale

Neuvosto on lisännyt 19 artiklan 6 kohtaan liittyvän uuden johdanto-osan kappaleen, jossa
selvennetään sitä, että soveltuvuustestiä ei tarvitse suorittaa muun muassa silloin, kun palvelu
tarjotaan asiakkaan aloitteesta.



17  

Johdanto-osan 33 kappale

Tässä johdanto-osan kappaleessa pidetään tarpeellisena niiden esteiden poistamista, jotka
saattavat estää asiaankuuluvien tietojen yhdistämisen eurooppalaisella tasolla ja niiden
julkaisemisen. Näin varmistetaan terve kilpailu ja annetaan sijoittajille mahdollisuus vertailla
eri kauppapaikkojen hintoja.

Johdanto-osan 34 kappale

Kappaleessa selvennetään sitä, että sopiessaan liikesuhteesta asiakkaan kanssa
sijoituspalveluyritys voi pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta hyväksymään samalla
kertaa sekä toimeksiantojen toteuttamispolitiikan että mahdollisuuden, että hänen
toimeksiantonsa voidaan toteuttaa säännellyn markkinan tai monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.

Johdanto-osan 35 kappale

Kappaleen mukaan henkilöiden, jotka tarjoavat sijoituspalveluja useamman kuin yhden
sijoituspalveluyrityksen puolesta, ei olisi katsottava olevan sidonnaisasiamiehiä vaan
sijoituspalveluyrityksiä, jos ne sisältyvät tämän direktiivin määritelmän piiriin, lukuun
ottamatta tiettyjä henkilöitä, jotka voidaan jättää sen soveltamisalan ulkopuolelle.

Johdanto-osan 38 kappale

Sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan lähestymistavan mukaisesti jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten olisi rekisteröitävä vain ne sidonnaisasiamiehet, jotka jo
harjoittavat tai aikovat harjoittaa toimintaansa pääasiallisesti jäsenvaltioiden alueella.

Johdanto-osan 39 kappale

Tämä kappale liittyy 24 artiklaan tehtyihin muutoksiin ja siinä todetaan, että hyväksyttyjen
vastapuolien olisi katsottava toimivan asiakkaina. Komissio katsoo, että tämä muutos on
tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon hyväksyttyjä vastapuolia koskevan järjestelmän
soveltamisalaan yhteisessä kannassa tehdyt muutokset.

Johdanto-osan 41 kappale

Tässä johdanto-osan kappaleessa viitataan uuteen 24 artiklan 1 kohtaan, ja siinä selitetään että
velvollisuutta julkistaa rajahintatoimeksiannot sovelletaan vain siinä tapauksessa, että
vastapuoli nimenomaisesti lähettää rajahintatoimeksiannon sijoituspalveluyrityksen
toteutettavaksi.

Johdanto-osan 42 kappale

Tämä uusi kappale on sisällytetty direktiiviin muistuttamaan siitä, että jäsenvaltioiden on
suojeltava luonnollisten henkilöiden oikeutta yksityisyyteen.

Johdanto-osan 44 kappale

Tässä kappaleessa selvitetään tapaukset, joissa jäsenvaltio voi päättää soveltaa tässä
direktiivissä säädettyjä kauppaa edeltäviä ja sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia muihin
rahoitusvälineisiin kuin osakkeisiin.
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Johdanto-osan 47 kappale

Kappaleessa kuvataan säänneltyjen markkinoiden ylläpitoa koskevan toimiluvan kattavuutta.
Siinä määritetään myös, mitkä liiketoimet olisi katsottava toteutetuiksi säännellyn markkinan
järjestelmien puitteissa.

Johdanto-osan 49 kappale

Tässä kappaleessa selitetään, että vähimmäispääomavaatimukset, jotka säänneltyjen
markkinoiden on täytettävä tämän direktiivin mukaisen toimiluvan saamiseksi, vahvistetaan
tarkistamalla direktiiviä 93/6/ETY eikä komiteamenettelyllä, kuten komissio alunperin esitti.

Johdanto-osan 52 kappale

Tähän kappaleeseen on lisätty uusi virke muistuttamaan siitä, että jäsenvaltioiden olisi
kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti varmistettava toimivaltaisen viranomaisen
asianmukainen rahoitus (velvoitteita ei voi sisällyttää johdanto-osan kappaleisiin).

Johdanto-osan 56 kappale

Tämän kappaleen mukaan kaiken tietojen vaihdon tai toimittamisen toimivaltaisten
viranomaisten, muiden viranomaisten, elinten tai henkilöiden välillä olisi tapahduttava
henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevien sääntöjen mukaisesti, joista on säädetty
direktiivissä 95/46/EY.

Artiklaosa

I osasto – Määritelmät ja soveltamisala
2 artikla

Yhteisen kannan 2 artiklan 1 kohdan j alakohtaan on lisätty poikkeus, joka koskee henkilöitä,
jotka tarjoavat sijoitusneuvontaa muun tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolisen
liiketoiminnan yhteydessä edellyttäen, ettei tämä neuvonta ole maksullista.

4 artikla

Sijoitusneuvonnan määritelmää (4 artiklan 1 kohdan 4 alakohta) on täydennetty sen
selventämiseksi, että tämäntyyppistä palvelua tarjotaan joko asiakkaan pyynnöstä tai
sijoituspalveluyrityksen aloitteesta.

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohtaan on lisätty uusi ”markkinatakaajan” määritelmä,
koska sitä pidettiin tarpeellisena poikkeusten asianmukaisen rajaamisen vuoksi.

Salkunhoidon määritelmä (4 artiklan 1 kohdan 9 alakohta), joka alunperin sisältyi liitteeseen
I, on siirretty tähän artiklaan.

Vastaanottavan jäsenvaltion määritelmän ja säänneltyjen markkinoiden yhteyttä on
täydennetty 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa.
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II osasto – Sijoituspalveluyritysten toimilupa- ja
toimintaedellytykset

I LUKU – TOIMILUVAN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET JA -MENETTELY

Direktiivin 9 artiklan (tosiasiallinen liikkeenjohto) 1 kohtaan on lisätty uusi alakohta, jotta
vältetään turhaa työtä markkinoiden ylläpitäjän hakiessa toimilupaa monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämiseen.

Direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa säädetään toimivaltaisten viranomaisten toimista ja 4
kohtaa on muutettu sisällyttämällä siihen myös toimiluvan saaneen yhteissijoitusyrityksen
rahastoyhtiö.

Direktiivin 14 artiklasta (kaupankäyntimenettely ja liiketoimien loppuunsaattaminen
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä) neuvosto on poistanut tarpeettomana pitämänsä
komitologiasäännöksen.

II OSASTO – SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN TOIMINNAN HARJOITTAMISEN
EDELLYTYKSET

Yhteisestä kannasta on poistettu komission ehdotuksen 17 artikla (jatkuvat
pääomavaatimukset), koska sitä piettiin tarpeettomana.

Direktiivin 19 artiklaan on tehty yhteisessä kannassa seuraavat muutokset:

� Uudessa 5 kohdassa käsitellään tietoja, jotka sijoituspalveluyrityksen on
hankittava tarjotessaan muita palveluja kuin sijoitusneuvontaa tai salkunhoitoa.
Siinä asetetaan sijoituspalveluyritykselle myös velvoite varoittaa asiakasta tai
potentiaalista asiakasta, jos yritys ei saatujen tietojen perusteella voi määritellä,
onko suunniteltu palvelu tai tuote sopiva asiakkaalle, tai jos asiakas ei anna tietoja
tai antaa riittämättömät tiedot.

� Uudessa 9 kohdassa selvennetään, että tässä artiklassa asetettuja velvoitteita ei
sovelleta, jos sijoituspalvelu tarjotaan osana rahoitustuotetta, johon jo sovelletaan
muita luottolaitoksiin ja kulutusluottoihin liittyviä yhteisön lainsäädännön
säännöksiä tai yhteisiä eurooppalaisia normeja asiakkaiden riskien arvioinnin
ja/tai tietoja koskevien vaatimusten osalta.

Yhteisen kannan (23 artikla) mukaan jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden alueella
rekisteröidyt sidonnaisasiamiehet saavat käsitellä asiakkaiden varoja ja/tai rahoitusvälineitä
sen sijoituspalveluyrityksen puolesta ja sen täydellä vastuulla, jonka lukuun kyseiset
asiamiehet toimivat. Rajatylittävissä liiketoimissa sidonnaisasiamiehet, jotka saavat käsitellä
asiakkaiden varoja ja/tai rahoitusvälineitä, voivat jatkaa kyseistä toimintaa toisen jäsenvaltion
alueella vain, jos jäsenvaltio sallii sidonnaisasiamiehen käsittelevän asiakkaan varoja.

Direktiivin 24 artiklan (hyväksyttävien vastapuolien kanssa toteutettavat liiketoimet)
osalta yhteisessä kannassa on tehty joitakin muutoksia. Järjestelmä kattaa paitsi
toimeksiantojen toteuttamisen myös niiden vastaanottamisen ja välittämisen sekä kyseisiin
liiketoimiin suoraan liittyvät oheispalvelut. Artiklassa säädetään myös, että ainoastaan 22
artiklan 1 kohtaa ei sovelleta hyväksyttävien vastapuolten välisissä liiketoimissa.
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Hyväksyttävinä vastapuolina pidetään automaattisesti yhteissijoitusyrityksiä, eläkesäätiöitä ja
niiden rahastoyhtiöitä, hyödykekauppiaita ja kansallisia hallituksia.

Artiklaan on lisätty kolmansien maiden yhteisöjä koskeva 4 kohta. Komitologiasäännöstä on
täsmennetty ja siinä otetaan huomioon edellä mainitut muutokset.

Direktiivin 25 artiklaan tehdyt keskeiset muutokset liittyvät pääosin raportointivelvoitteisiin.
Tiedot on lähetettävä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Sivuliikkeet lähettävät
kuitenkin tietonsa 32 artiklan 7 kohdan mukaisesti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille. Kyseinen viranomainen toimittaa tiedot sijoituspalveluyrityksen
kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, paitsi jos nämä päättävät, että tietoja ei ole
tarpeen lähettää niille.

Muut muutokset liittyvät toimivaltaisten viranomaisten velvollisuuteen ottaa käyttöön
tarvittavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että likviditeetiltään merkittävimpien markkinoiden
toimivaltaiset viranomaiset saavat edellä mainitut tiedot myös kyseisten rahoitusvälineiden
osalta.

Direktiivin 26 artikla on muotoiltu uudelleen sen selventämiseksi, että monenkeskistä
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien
tulisi ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ainoastaan järjestelmän sääntöjen merkittävistä
rikkomisista tai tavanomaisesta poikkeavasta kaupankäynnistä tai toiminnasta, johon voi
liittyä markkinoiden väärinkäyttöä. Täytäntöönpanotoimia koskeva säännös on poistettu.

Direktiivin 27 artiklassa annetaan mahdollisuus korottaa tarjoushintaa ammattimaisten
asiakkaiden kanssa tehtävissä kaupoissa edellyttäen, että korotettu hinta on julkisten
hintatarjousten rajoissa ja sijoituspalveluyritys noudattaa kyseisessä artiklassa asetettuja
ehtoja.

Direktiivin 28 artiklaa (sijoituspalveluyritysten antamat tiedot tehdyistä kaupoista) on
muutettu lisäämällä sana ”ainakin” sen selventämiseksi, että säännös sisältää
vähimmäisvaatimukset (toisin sanoen jäsenvaltiot voivat soveltaa tiukempia vaatimuksia) ja
korvaamalla ilmaisu ”välittömästi” ilmaisulla ”mahdollisimman reaaliaikaisesti”, jotta
sijoituspalveluyrityksille annetaan joustavammat toimintamahdollisuudet.

Monenkeskisiin kaupankäyntijärjestelmiin sovellettavia kauppaa edeltäviä ja kaupan jälkeisiä
avoimuusvaatimuksia koskevat 29 ja 30 artikla on yhdenmukaistettu 44 ja 45 artiklan
(säänneltyjen markkinoiden avoimuusvaatimukset) kanssa. Neuvosto on lisännyt artikloihin
myös komitologiasäännöksen, jonka mukaan täytäntöönpanotoimenpiteiden sisällön on
vastattava 44 ja 45 artiklassa säädettyjä säänneltyjen markkinoiden
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jollei joku muu tapa ole perusteltu monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän erityisluonteen vuoksi. Euroopan parlamentin tarkistus 95 on
sisällytetty yhteiseen kantaan kokonaan ja tarkistus 94 osittain.

III LUKU – SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN OIKEUDET

Direktiivin III luku on pääosin komission ehdotuksen mukainen.

Direktiivin 31 ja 32 artiklassa, joissa säädetään sijoituspalvelujen tarjoamisen vapaudesta ja
sivuliikkeen perustamisesta, annetaan mahdollisuus tarjota oheispalveluja ainoastaan
sijoituspalvelun ja/tai -toiminnan yhteydessä.
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Molempiin artikloihin on myös lisätty uusi kohta, jossa kotijäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset velvoitetaan vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä toimittamaan
tiedot sidonnaisasiamiesten henkilöllisyydestä.

Direktiivin 31 artiklaan on lisätty uusi kohta, jossa sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden
ylläpitäjät velvoitetaan toimittamaan asianmukaiset tiedot aikoessaan antaa vastaanottavaan
jäsenvaltioon sijoittautuneille käyttäjille pääsyn järjestelmiinsä.

Komission ehdotukseen verrattuna 32 artiklaa on muutettu siten, että 32 artiklan 7 kohdan
soveltamisala on ulotettu kattamaan 21, 22, 25, 27 ja 28 artikla. Lisäksi 32 artiklassa
säädetään, että sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa sivuliike
sijaitsee, on vastuussa ainoastaan sivuliikkeen jäsenvaltion alueella tarjoamista palveluista.
Kotijäsenvaltio on edelleen vastuussa palveluista, jotka sivuliike tarjoaa sen
sijaintijäsenvaltion ulkopuolella. Tätä kohtaa sovelletaan sekä sijoituspalveluyrityksiin että
luottolaitoksiin.

Direktiivin 33 artiklasta neuvosto on poistanut tarpeettoman viittauksen välilliseen pääsyyn
markkinoille. Artiklan 3 kohta on myös poistettu, koska 42 artiklan 1 kohta tekee sen
tarpeettomaksi.

Direktiivin 34 artiklassa keskeinen muutos on ilmaisun ”mahdollisuus” korvaaminen
ilmaisulla ”oikeus”, jotta sijoituspalveluyritykset voivat toimia joustavammin.

Artiklaan on sisällytetty uusi kohta, jossa selvennetään selvitysjärjestelmien valvojina
toimivien kansallisten keskuspankkien tai kyseisten järjestelmien muiden
valvontaviranomaisten toimivaltaa. Komitologiasäännös on poistettu, jotta se ei vaikeuta
selvitysjärjestelmiä koskevia tulevia toimenpiteitä.

Direktiiviin on sisällytetty uusi 35 artikla, jossa säädetään keskusvastapuolta ja
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän selvitysjärjestelmiä koskevat säännökset.

III Osasto – Säännellyt markkinat
36 artikla

Yhteisessä kannassa on muutettu toimilupaa ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia
säännöksiä sijoituspalveluyrityksiin sovellettavien vastaavien säännösten mukaisesti.
Artiklassa painotetaan myös markkinan ja markkinan ylläpitäjän eroa.

37 artikla

Yhteisessä kannassa on muutettu komission ehdotuksen sanamuotoa säännellyn markkinan
hallinnoinnin vaatimusten selventämiseksi. Taloudellisia resursseja käsitellään 39 artiklan
ensimmäisen kohdan f alakohdassa, ja niitä ei varmisteta komiteamenettelyn kautta vaan
tarkistamalla sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annettua
direktiiviä 93/6/ETY.

38 artikla

Yhteisessä kannassa on korvattu komission ehdotuksessa käytetty ilmaisu ”todellinen valta
säännellyillä markkinoilla” ilmaisulla ”merkittävä valta säännellyn markkinan
hallinnoinnissa”. Artiklan 2 kohdassa viitataan säännellyn markkinan sijaan säännellyn
markkinan ylläpitäjään.
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39 artikla

Artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan sanamuotoa on muutettu ja siitä on poistettu
vaatimus säännellyn markkinan sääntöjen hyväksyttämisestä etukäteen toimivaltaisella
viranomaisella. Kuten edellä mainittiin, tässä artiklassa säädetään myös säänneltyä markkinaa
koskevista taloudellisista resursseista.

40 artikla

Yhteisestä kannasta on poistettu vaatimus hyväksyttää etukäteen toimivaltaisilla
viranomaisilla säännöt, jotka koskevat rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi.
Artiklan 6 kohtaan on myös lisätty uusi luetelmakohta, joka koskee säännellyn markkinan
vastuulle kuuluvia järjestelyjä, joilla helpotetaan sen jäsenten tai osapuolten pääsyä yhteisön
oikeuden mukaisesti julkistettuihin tietoihin.

41 artikla

Yhteiseen kantaan on lisätty säännös, jonka mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten (lukuun ottamatta rahoitusvälineellä käytävän kaupan keskeyttämistä tai
lopettamista vaatinutta viranomaista) on kaupankäynnin keskeyttämisestä tai lopettamisesta
tiedon saatuaan vaadittava keskeyttämään tai lopettamaan kaupankäynti rahoitusvälineellä
niillä säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joiden
toimintaa ne valvovat.

42 artikla

Yhteisessä kannassa tämän artiklan 2 kohdassa on korvattu joustavammalla järjestelmällä
komission ehdottamat hyväksyttävien vastapuolien pääsyä säännellyille markkinoille
koskevat rajoitukset.

Tekstistä on poistettu myös tarpeettomat viittaukset välillisiin jäseniin tai osapuoliin.

Uudessa kohdassa säädetään myös säänneltyjen markkinoiden toisten jäsenvaltioiden alueella
toteuttamista järjestelyistä. Tämä vastaa sijoituspalveluyrityksiin sovellettavaa
lähestymistapaa.

43 artikla

Säännellyn markkinan sääntöjen ja muiden oikeudellisten velvollisuuksien noudattamisen
valvontaa koskevaa artiklaa on muutettu yhteisessä kannassa. Valvonnan tulisi kohdistua sen
varmistamiseen, että markkinoiden osapuolet ja jäsenet noudattavat niiden sääntöjä, eikä
jäsenten toteuttamien liiketoimien valvontaan.

Tekstiä on muutettu sen selventämiseksi, että väärinkäytön tutkinnasta ja syytetoimista
vastaava viranomainen ei välttämättä ole sama kuin säännellyn markkinan toimivaltainen
viranomainen.

Säännöksen mukaan viranomaiselle on ilmoitettava ainoastaan järjestelmän sääntöjen
merkittävät rikkomiset.
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44 ja 45 artikla

Näissä artikloissa säännellyille markkinoille annetaan mahdollisuus veloittaa kauppojen
sisäisiltä toteuttajilta korvaus pääsystä järjestelmissään julkistettaviin hintatarjouksiin.

44 artiklan 2 kohtaa on muutettu kattavammaksi, ja siinä annetaan mahdollisuus myöntää
poikkeuksia markkinamallin sekä toimeksiantojen tyypin tai suuruuden perusteella. Myös 45
artiklan 2 kohtaa on muutettu, ja siinä annetaan mahdollisuus yksityiskohtaisten tietojen
julkistamisen viiveellä transaktioiden koon lisäksi myös niiden tyypin perusteella.

Komitologiasäännöstä on yksinkertaistettu.

46 artikla

Keskusvastapuolia ja selvitysjärjestelmiä koskevaan artiklaan on sisällytetty 35 artiklan
tapaan uusi kohta, jolla pyritään ehkäisemään tarpeetonta valvontaa.

47 artikla

Neuvoston tekemän muutoksen mukaan komissio päivittää verkkosivullaan olevaa
säänneltyjen markkinoiden luetteloa aina, kun jäsenvaltiot ilmoittavat omiin luetteloihinsa
tehtävistä muutoksista.

IV osasto – Toimivaltaiset viranomaiset
Direktiivin IV osaston kolmeen lukuun on tehty muutoksia. Ensimmäisessä luvussa viitataan
viranomaisten nimeämiseen, valtuuksiin ja oikeussuojamenettelyihin. Siinä säädetään myös
näiden viranomaisten velvoitteesta tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla sekä
salassapitovelvollisuutta koskevista säännöistä. Toisessa luvussa säädetään eri jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevista säännöistä; lukuun sisältyy
säännökset yhteistyöstä ja rajatylittävästä tietojenvaihdosta. Kolmannessa luvussa säädetään
yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

I LUKU – NIMEÄMINEN, VALTUUDET JA OIKEUSSUOJAMENETTELYT

48 artikla

Tehtävien siirtoa koskevaa säännöstä on yhteisessä kannassa muutettu täsmällisemmäksi.
Tehtävien siirtäminen muille yksiköille kuin nimetyille viranomaisille ei ole mahdollista
julkisen vallan tai harkintavallan käytön osalta.

49 artikla

Tällä artiklalla korvataan komission ehdotuksen 45 artiklan 3 kohta. Velvoitetta on
laajennettu kattamaan myös tässä direktiivissä tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten
yhteistyö eläkerahastojen, yhteissijoitusyritysten sekä vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

50 artikla

Neuvosto on yhdenmukaistanut tämän artiklan sisäpiirikaupoista ja markkinoiden
manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/6/EY 12 artiklan kanssa.
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Artiklan 1 kohdan m alakohtaan on lisätty uusi valtuutus, joka sallii tilintarkastajien tai
asiantuntijoiden suorittaa tarkastuksia. Tämä on tarpeen komission ehdotukseen sisältyvien
oikeuksien ja valtuuksien täydentämiseksi.

Komission ehdotuksen 46 artiklan 2 kohta, jossa säädetään toimivaltaisten viranomaisten
tarpeesta ylläpitää riittäviä resursseja, on korvattu uudella johdanto-osan 52 kappaleella
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY mukaisesti.

53 artikla

Jäsenvaltioilla ei ole enää velvollisuutta perustaa oikeussuojamenettelyjä vaan edistää niiden

käyttöönottoa.

54 artikla

Tähän artiklaan on yhteisessä kannassa lisätty kolme uutta kohtaa.

Artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetään luottamuksellisten tietojen käytöstä. Artiklan 3 kohta,
jossa säädetään salassapitovelvollisuudesta, on pääosin yhdenmukainen markkinoiden
väärinkäytöstä annetun direktiivin 2003/6/EY 16 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan
kanssa.

Artiklan 4 kohdassa säädetään, missä määrin tietoja saa toimittaa, ja se on sisällöltään
selkeämpi ja johdonmukaisempi kuin komission ehdotuksen 54 artikla. Sanamuotoa on
mukautettu erityisesti 48 artiklan (jäsenvaltiot voivat nimetä useamman kuin yhden
toimivaltaisen viranomaisen) ja 56 artiklan (jäsenvaltioiden on nimettävä yhteysviranomainen
yhteistyötä ja tietojenvaihtoa varten) uuteen rakenteeseen.

Artiklan 5 kohdassa todetaan, että tämä artikla ei estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta
tai toimittamasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole
saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

II LUKU – JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN VÄLINEN
YHTEISTYÖ

56 artikla

Neuvosto on asettanut jäsenvaltioille velvoitteen nimetä yksi toimivaltainen viranomainen
yhteysviranomaiseksi yhteistyön ja erityisesti tietojenvaihdon helpottamiseksi ja
nopeuttamiseksi.

Uuden 2 kohdan mukaan vastaanottavan ja kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on
varmistettava yhteistyö rajatylittävillä säännellyillä markkinoilla, kun kotijäsenvaltiossaan
toimiluvan saanut säännelty markkina on toteuttanut järjestelyjä vastanottavassa
jäsenvaltiossa ja sen toiminnasta on tullut merkittävää kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion
arvopaperimarkkinoiden tilanne huomioon ottaen. Uudessa 6 kohdassa säädetään
täytäntöönpanotoimenpiteistä niiden perusteiden vahvistamiseksi, joiden nojalla toisen
jäsenvaltion säänneltyjen markkinoinnin toiminnan voidaan katsoa olevan merkittävää.
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Komission ehdotukseen sisältynyt 53 artikla on tekstin selventämiseksi jaettu kahteen osaan
57 ja 59 artiklaksi. Yhteisen kannan 57 artiklassa annetaan säännellyn markkinan
toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus olla suoraan yhteydessä kyseisen markkinan
etäjäseniin.

Direktiivin 58 artiklan rakennetta on muutettu. Siinä säädetään ainoastaan jäsenvaltioiden
välisestä, yhteysviranomaisten kautta tapahtuvasta tietojenvaihdosta. Komissio voi toteuttaa
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen
tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä.

Yhteisen kannan 62 artiklassa neuvosto on laajentanut vastaanottavan jäsenvaltion
viranomaisten valtuuksia ryhtyä varotoimenpiteisiin sivuliikkeiden, säänneltyjen
markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien osalta.

III LUKU – YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

63 artikla
Tähän artiklaan tehdyt muutokset vastaavat IV osaston uutta rakennetta.

V Osasto – Loppusäännökset
65 artikla

Artiklan 1 kohdassa säädetyn kertomuksen antamisajankohtaa on yhteisessä kannassa
aikaistettu kahdella vuodella.

Artiklaan on lisätty 2 kohta, jossa komissio velvoitetaan antamaan kertomus 27 artiklan
(kauppaa edeltävät avoimuusvaatimukset) soveltamisesta.

Artiklan 3 kohdan mukaan komissio antaa lisäksi kertomuksen

� sijoituspalveluja tarjoavien ja/tai sijoitustoimintaa harjoittavien, yritykseen
sidoksissa olevien asiamiesten nimittämistä koskevien sääntöjen
asianmukaisuudesta, erityisesti heidän valvontansa osalta;

� siitä, onko tarkoituksenmukaista jatkaa 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan nojalla
tapahtuvaa tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä.

Uuden 4 kohdan mukaan komission on annettava kertomus edistymisestä niiden esteiden
poistamisessa, jotka saattavat haitata niiden tietojen, jotka kauppapaikkojen on julkaistava,
kokoamista Euroopan tasolla. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että johdanto-osan 33
kappaleen mukaan terve kilpailu edellyttää markkinaosapuolten ja sijoittajien voivan vertailla
hintoja, jotka kauppapaikkojen (muun muassa säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten
kaupankäyntijärjestelmien ja välittäjien) on julkaistava. Tämän vuoksi suositellaan, että
jäsenvaltiot poistavat kaikki esteet, jotka saattavat estää asiaankuuluvien tietojen yhdistämisen
eurooppalaisella tasolla ja niiden julkaisemisen.

Uuden 5 kohdan mukaan komissio antaa kertomuksen välittäjiltä yhteisön oikeuden
mukaisesti edellytettyä ammatillista vastuuvakuutusta koskevien vaatimusten
tarkoituksenmukaisuudesta.

Kertomusten perusteella komissio voi tarvittaessa ehdottaa tämän direktiivin tarkistamista.
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66 artikla

Komission ehdotuksen 61 artiklaa ei ole muutettu.

67 artikla

Yhteisessä kannassa on muutettu komission ehdotuksen 62 artiklaa. Tarvittavat tekniset
muutokset on tehty direktiivin 93/6/ETY 3 artiklan 4 kohtaan sekä niiden
sijoituspalveluyritysten pääomavaatimuksiin, jotka ainoastaan tarjoavat sijoitusneuvontaa
ja/tai ottavat vastaan ja välittävät sijoittajien toimeksiantoja siten, että niillä ei ole hallussaan
asiakkaittensa varoja tai arvopapereita, ja joilla tämän vuoksi ei ole koskaan velkaa
asiakkaillensa ja joihin sovelletaan direktiivin 93/6/ETY mukaista erityisjärjestelmää.

Nämä sijoituspalveluyritykset voivat valita alkupääoman vähimmäisvaatimuksen,
ammatillisen vastuuvakuutuksen tai niiden yhdistelmän. Näihin henkilöihin sovelletaan
vähemmän tiukkaa järjestelmää, jos heidät on rekisteröity vakuutusedustuksesta annetun
direktiivin 2002/92/EY mukaisesti ja he ovat kyseisen direktiivin vaatimusten alaisia.

68 artikla

Pankkidirektiivin liitteeseen I yhteisessä kannassa tehdyt muutokset poikkeavat komission
ehdotukseen sisältyneistä muutoksista. Liitteeseen on uusiin toimintoihin tai
rahoitusvälineisiin tehtävien viittausten sijaan lisätty uusi virke, jonka mukaan tämän
direktiivin liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltuja palveluja ja toimia koskee
pankkidirektiivin mukainen vastavuoroinen tunnustaminen silloin, kun viitataan tämän
direktiivin liitteessä I olevassa C osassa lueteltuihin rahoitusvälineisiin.

69 ja 70 artikla

Näitä artikloita ei ole juuri muutettu komission ehdotukseen verrattuna.
Täytäntöönpanoajanjaksoa on pidennetty 18:sta 24:een kuukauteen.

71 artikla

Neuvosto on lisännyt teknisen siirtymäsäännöksen, jolla edistetään uuden direktiivin sujuvaa
voimaantuloa.

LIITE I

A osa

Yhteisessä kannassa on yksinkertaistettu sijoituspalvelujen luetteloa, koska jotkin määritelmät
sisältyvät 4 artiklaan. Tämän lisäksi 6 kohta on jaettu kahteen osaan.

B osa

Tähän osaan on lisätty uusi palvelu: merkintäsitoumuksia koskevat palvelut.

C osa

Rahoitusvälineiden luettelon sanamuotoa on selvennetty erityisesti hyödykejohdannaisten
osalta.
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LIITE II

Yhteisessä kannassa on muutettu hieman ammattimaisiksi katsottavien asiakasryhmien
luetteloa sisällyttämällä siihen hyödykejohdannaissopimuksia omaan lukuunsa ostavat ja
myyvät yritykset sekä muut yhteisösijoittajat.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio katsoo, että neuvoston 8 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymä yhteinen kanta
noudattaa 29 päivänä marraskuuta 2002 annetun komission ehdotuksen tavoitteita ja henkeä.

Komissio katsoo myös, että yhteinen kanta ratkaisee Euroopan parlamentin esiin tuomat
keskeiset ongelmat ja noudattaa joidenkin parlamentin tarkistusten keskeisiä osia.

Komissio uskoo, että yhteisellä kannalla saavutetaan hyvä tasapaino.

Komissio voi näin ollen suosittaa tätä yhteistä kantaa Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi.
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