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LYHYET PERUSTELUT

Hyödykemarkkinat poikkeavat perustavanlaatuisesti puhtaista rahoitusmarkkinoista. Meidän 
on mahdollista elää ilman että osakkeiden ja joukkovelkakirjojen hinnat vaikuttaisivat 
elämäämme suoraan, mutta emme voi välttää sitä, etteivät elintarvikkeiden ja energian hinnat 
vaikuttaisi elämäämme. Hyödykejohdannaisten markkinat sellaisten sopimusten muodossa, 
joissa määrätään futuurisopimusten hinta, ovat rahoitusmarkkinoita vanhempia. 
Hyödykemarkkinat ovat syntyneet raaka-aineiden, maataloustuotteiden ja energian tuottajien 
ja kuluttajien perustellusta tarpeesta suojata hinnat sellaisten tekijöiden vaikutuksilta, joihin 
he eivät voi itse vaikuttaa. Rahoitusmarkkinoiden kasvu on kuitenkin tarkoittanut sitä, että 
viimeisen vuosikymmenen aikana hyödykkeistä on tullut "sijoitettavia omaisuuseriä" 
joukkovelkakirjojen ja osakkeiden rinnalla.

Hyödykkeisiin liittyvien markkinoiden kehitys on merkittävää ja sitä on seurattava ja 
säänneltävä voimakkaasti, jos tarkoituksena on estää vuoden 2008 nälkämellakoiden kaltaiset 
dramaattiset tapahtumat. Vuonna 2008 ennakoimaton elintarvikehyödykkeiden hintojen 
heilahtelu vaaransi konkreettisesti ja välittömästi perusihmisoikeudet huomattavalla osalla 
maailman väestöstä. Hyödykemarkkinoiden ja hintojen lisääntynyt heilahtelu, joka ei vaikuta 
liittyvän raaka-aineiden perushankintakustannuksiin ja tarjonnan ja kysynnän tasapainoon 
viimeisten kymmenen vuoden aikana, on aiheuttanut tuhoisia ja pitkäkestoisia haitallisia 
ulkoisia kustannuksia, jotka saattavat olla paljon suurempia kuin virallisen kehitysavun 
kokonaismäärä samana ajanjaksona.

On usein todettu, että hyödykemarkkinoiden viimeaikaiset kehityssuuntaukset ja erityisesti 
hyödykkeiden hintojen kehitys heijastavat talouden perustekijöitä, joihin vaikuttavat tarjonta 
ja kysyntä ja tarkemmin sanottuna nopeasti kasvavien nousevien talouksien kasvava kysyntä, 
maatalousperäisten polttoaineiden nopea kehitys sekä ulkosyntyiset vitsaukset kuten kuivuus, 
tulvat tai poliittiset jännitteet. Tällaisen näkemyksen mukaan keinottelu ja yleisemmin 
rahoitusmarkkinat eivät juurikaan vaikuta haitallisesti hyödykemarkkinoiden 
hinnanmuodostukseen ja sitä vastoin ne tarjoavat likviditeettiä, jota tarvitaan tehokkaamman 
hinnanmuodostusprosessin varmistamiseen. Tätä näkemystä vastoin on usein väitetty, että 
keinottelusta on tullut hyödykehinnoissa havaittujen viimeaikaisten suuntausten "tärkein 
vaikuttava tekijä". Vaikka "vaikuttavan tekijän" kysymys herättää edelleen toisistaan 
poikkeavia näkemyksiä akateemisessa ja alan laitosten kirjallisuudessa, useimmissa 
viimeaikaisista empiirisistä tutkimuksista on saatu yhä enemmän näyttöä siitä, että 
rahoitustoiminnan ylikorostuminen voi vääristää ja haittaa hyödykekauppaa huomattavasti 
riippumatta siitä, oletetaanko hyödykepohjaisten johdannaissopimusten synnyttävän 
"spot-hintoja" vai muodostuvan niiden perusteella.

Kaksi mallia tarjoaa vahvaa näyttöä rahoitustoiminnan ylikorostumisen suuresta 
merkityksestä hyödykemarkkinoilla. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) totesi 
äskettäin, että sijoituksista hyödykkeisiin on tullut yhteinen osa laajempaa sijoitusten 
kohdentamista, joka ilmenee samaan aikaan kun hyödykeindeksien hallintaan kuuluvien 
omaisuuserien määrä kasvaa merkittävästi. Tämän seurauksena pörssilistattujen 
johdannaisten määrä hyödykemarkkinoilla on nyt 20–30 kertaa niin suuri kuin fyysinen 
tuotanto. Lisäksi viimeisten kymmenen vuoden aikana hyödykkeiden ja osakemarkkinoiden 
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hintakorrelaatio on kasvanut huomattavasti, mikä tukee myös ajatusta, jonka mukaan tämän 
rakennemuutoksen taustalla on rahoitusmarkkinoihin liittyviä tekijöitä.
Mikä tärkeintä, edellä mainitusta ristiriidasta huolimatta vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, 
että saatavissa ei ole riittävästi kattavia ja yksityiskohtaisia tietoja, joita tarvitaan viime 
vuosikymmenen aikana hyödykekaupassa tapahtuneen rahoitustoiminnan nopean 
ylikorostumisen todellisten vaikutusten arvioimiseksi. G20-maat ovat useaan otteeseen 
todenneet, että sekä fyysisten tuotteiden että rahoitustuotteiden hyödykemarkkinat eivät ole 
riittävän avoimet eikä niitä valvota riittävästi, minkä johdosta vallitsee puutteellinen näkemys 
siitä, mitä tietoja ehdottomasti tarvitaan, jotta hyödykemarkkinoita voidaan seurata ja 
säännellä paremmin, esimerkiksi tietoja kaupallisten ja muiden kuin kaupallisten toimijoiden 
sijoitusten määristä ja rahoituspositioiden koosta.

Hyödykkeiden merkitys on erittäin suuri, joten on epäilemättä selvää, että EU:n kattavan ja 
kestävän kehitysyhteistyöstrategian ohella hyödykemarkkinoita on muutettava avoimemmiksi 
ja niitä on säänneltävä paremmin EU:ssa ja kansainvälisesti. Tämä on erityisen tärkeää 
EU:ssa, jossa hyödykkeisiin liittyviä rahoitusmarkkinoita säännellään vähemmän kuin 
Yhdysvalloissa.

Komissio on laatinut uudelleen ehdotukset direktiiviksi ja asetukseksi rahoitusvälineiden 
markkinoista (rahoitusmarkkinadirektiivi ja rahoitusmarkkina-asetus), joihin sisältyy 
säännöksiä, joiden nimenomaisena tarkoituksena on lisätä hyödykkeisiin liittyvien 
rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja sääntelyä. Näissä ehdotuksissa edellytetään erityisesti 
hyödykkeisiin liittyvien johdannaisrahoitusvälineiden positioita koskevia rajoituksia tai 
vaihtoehtoisia järjestelyjä (59 artikla), mikä on kannatettavaa, jos yleisenä tavoitteena on 
helpottaa hinnanmuodostusta ja tehokasta suojautumista hintariskeiltä, joille tuottajat ja 
kuluttajat ovat alttiita, ja siten estää ja korjata varallisuuskuplia ja muita vääristymiä. 
Ehdotuksissa täydennetään positiorajoituksia ottamalla käyttöön eri luokkiin kuuluvia 
kaupankäyntiä hoitavia henkilöitä koskevat positioiden ilmoitusvelvoitteet markkinoille ja
sääntelyviranomaisille (60 artikla). On myös huomattava, että nykyinen hyödykkeillä 
kaupankäyntiä hoitavia henkilöitä koskeva täyspoikkeus rahoitusmarkkinadirektiivin 
soveltamisesta poistetaan. Nämä säännökset ovat askeleita oikeaan suuntaan, mutta on 
mentävä ja voidaan myös mennä pidemmälle. Tätä tarkoitusta varten tämän 
lausuntoluonnoksen valmistelija katsoo, että Euroopan parlamentin on käsiteltävä kolmea 
yleistä kysymystä osana rahoitusmarkkinadirektiivin/rahoitusmarkkina-asetuksen 
uudelleentarkastelua.

1. Rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisesta myönnettävien poikkeuksien tiukka 
rajoittaminen siten, että direktiivi koskee kaikkia asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
hyödykemarkkinoiden toimijoita.

2. Positiorajoja koskevien säännösten tiukentaminen (rahoitusmarkkinadirektiivin 
59 artikla).

3. Sääntelijöiden toimivaltuuksien lisääminen siten, että ne voivat puuttua tiettyihin 
tuotteisiin tai toimenpiteisiin (rahoitusmarkkina-asetuksen 31, 32 ja 35 artikla).

Tämän lausuntoluonnoksen valmistelijan ehdottamien tarkistusten tavoitteena on käsitellä 
näitä kolmea kysymystä, jotta tehostetaan EU:n hyödykemarkkinoiden toimintaa ja lisätään 
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niiden avoimuutta ja edistetään samalla tehokkaasti unionin kehitysyhteistyöstrategian 
yleisten tavoitteiden saavuttamista.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) "vilpittömässä tarkoituksessa 
tehtyä suojautumista koskevilla 
transaktioilla" direktiivissä [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] määriteltyjä 
transaktioita;

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 29 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) "liiallisella keinottelulla" 
direktiivissä [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] määriteltyä 
kaupankäyntitoimintaa;

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella toteutettuja liiketoimia 
koskevissa tiedoissa on oltava myös tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
liiketoimien tyypit 19 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan ja 20 artiklan 3 kohdan 
a alakohdan mukaisesti toteutettavien 
toimenpiteiden mukaisesti.

3. Tiedoissa on oltava erityisesti ostettujen 
tai myytyjen välineiden tyyppi, 
omaisuuseräluokka, yksityiskohtaiset 
nimet ja numerot, määrät, toteutuspäivät ja 
-kellonajat ja hinnat sekä tiedot, joiden 
perusteella voidaan yksilöidä asiakkaat, 
joiden lukuun sijoituspalveluyritys on 
toteuttanut kyseisen liiketoimen, tiedot, 
joiden avulla voidaan yksilöidä 
sijoituspäätöksestä ja liiketoimen 
toteuttamisesta vastuussa olevat henkilöt ja 
tietokonealgoritmit 
sijoituspalveluyrityksessä, sekä tiedot, 
joiden perusteella kyseiset 
sijoituspalveluyritykset voidaan yksilöidä. 
Lisäksi hyödykejohdannaisiin liittyvien 
transaktioiden osalta tiedoissa on 
ilmoitettava, täyttävätkö tällaiset 
transaktiot vilpittömässä tarkoituksessa 
tehtyä suojautumista koskevien 
transaktioiden määritelmän. Säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella 
toteutettuja liiketoimia koskevissa tiedoissa 
on oltava myös tiedot, joiden avulla 
voidaan yksilöidä liiketoimien tyypit 
19 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 
20 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) hyödykkeeseen liittyvien 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevien transaktioiden 
määritysperusteet ja asiaan liittyvät 
todisteet, jotka sijoituspalveluyritysten on 
toimitettava tukeakseen vaatimustaan 
siitä, että transaktio täyttää 
määritysperusteet.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n valtuudet puuttua väliaikaisesti 
toimintaan

EAMV:n toimintavaltuudet

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotettu toimi vaarantaa 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan ja eheyden tai 
koko finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;

(a) ehdotettu toimi vaarantaa 
sijoittajansuojan tai finanssimarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan, taloudellisen 
hyödyllisyyden ja eheyden tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauden unionissa;
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 
julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
72 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan 
mukaisia toimenpiteitä koskevaa 
tietokantaa, jossa on tiivistelmät voimassa 
olevista toimenpiteistä, mukaan lukien 
tiedot kyseisestä henkilöstä tai 
henkilöryhmästä, sovellettavista 
rahoitusvälineistä, mahdollisista 
määrällisistä toimenpiteistä ja 
kynnysarvoista, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka henkilöt voivat 
tehdä ennen raja-arvon ylittymistä, 
enimmäismäärästä mahdollisesti 
myönnettävistä poikkeuksista sekä syistä 
niiden myöntämiseen.

2. Saatuaan ilmoituksen direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 83 artiklan 
5 kohdan mukaisista toimenpiteistä EAMV 
kirjaa toimenpiteen ja syyt sen 
toteuttamiseen. EAMV ylläpitää ja 
julkaisee verkkosivustollaan direktiivin 
[uusi rahoitusmarkkinadirektiivi] 
72 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan 
mukaisia toimenpiteitä koskevaa 
tietokantaa, jossa on tiivistelmät voimassa 
olevista toimenpiteistä, mukaan lukien 
tiedot kyseisestä henkilöstä tai 
henkilöryhmästä, sovellettavista 
rahoitusvälineistä, mahdollisista 
määrällisistä ja laadullisista toimenpiteistä 
ja kynnysarvoista, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
markkinoista ja nimellisarvoista, jotka 
henkilöt voivat tehdä ennen raja-arvon 
ylittymistä, enimmäismäärästä 
mahdollisesti myönnettävistä poikkeuksista 
sekä syistä niiden myöntämiseen.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. EAMV toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
yhden tai useampia seuraavista 

1. EAMV toteuttaa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
yhden tai useampia seuraavista 
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toimenpiteistä, jos kaikki 2 kohdan 
mukaiset edellytykset täyttyvät:

toimenpiteistä, jos jokin 2 kohdan 
mukaisista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

(b) analysoituaan saadut tiedot pyytää 
kyseisiä henkilöitä tai kyseistä 
sijoittajaluokkaa toteuttamaan 
toimenpiteitä position tai vastuun koon 
pienentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajoittaa henkilön mahdollisuutta sopia 
hyödykejohdannaisista.

(c) rajoittaa henkilön mahdollisuutta sopia 
hyödykejohdannaisista tai kieltää uudet 
sopimusluokat.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos molemmat seuraavista 

Rajoittamatta direktiivin [uusi 
rahoitusmarkkinadirektiivi] 59 artiklassa 
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edellytyksistä täyttyvät: edellytettyjen toimenpiteiden soveltamista 
EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
mukaisesti vain, jos yksi tai useampi
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä puututaan 
uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden asianmukaiseen 
toimintaan ja eheyteen tai koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen 
unionissa;

(a) edellä 1 kohdan a–c alakohdassa 
luetelluilla toimenpiteillä puututaan 
uhkaan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden tehokkaaseen ja 
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen ja 
joka voi johtua liiallisesta keinottelusta ja 
markkinoiden manipuloinnista, 
hinnanmuodostukseen liittyvästä 
keinottelusta tai sen vääristymisestä, tai 
uhkaan, joka kohdistuu koko 
finanssijärjestelmän tai sen osan vakauteen 
unionissa, tai hyödykemarkkinoiden 
riskienhallintatoimintojen vääristymiseen;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden toimintaan 
ja eheyteen, fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten viranomaisten 

(a) poistaa uhan, joka kohdistuu 
finanssimarkkinoiden tehokkaaseen ja
asianmukaiseen toimintaan ja eheyteen, 
fyysisten hyödykkeiden 
toimitusjärjestelyihin, tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
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kykyä valvoa uhkaa; toimivaltaisten viranomaisten kykyä valvoa 
uhkaa;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin
suhteessa toimenpiteestä saataviin etuihin.

(c) ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä näiden markkinoiden 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevilta transaktioilta
vaadittavaa likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa tavalla, joka on suhteeton siitä 
saataviin etuihin nähden.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai 
b alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos on kyse 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen toteuttamisesta tai 
jatkamisesta, se ilmoittaa asianomaisille 
viranomaisille toimenpiteestä, jota se 
ehdottaa. Jos on kyse 1 kohdan a tai 
b alakohdan mukaisesta pyynnöstä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot henkilöstä 
tai henkilöistä, joille pyyntö osoitettiin, 
sekä pyyntöä koskevat yksityiskohtaiset 
tiedot ja perustelut. Jos kyse on 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesta toimenpiteestä, 
ilmoituksessa on oltava tiedot kyseisestä 
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henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä ja laadullisista 
toimenpiteistä, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
arvosta, jotka kyseinen henkilö tai 
henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, joiden 
vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 
oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä toimenpiteistä, 
kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä, jotka kyseinen henkilö 
tai henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, 
joiden vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

6. EAMV julkaisee verkkosivustollaan 
tiedotteen kaikista päätöksistä, jotka 
koskevat minkä tahansa 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista. Tiedotteessa on 
oltava yksityiskohtaiset tiedot kyseisestä 
henkilöstä tai henkilöryhmästä, 
sovellettavista rahoitusvälineistä, 
asianomaisista määrällisistä ja laadullisista 
toimenpiteistä, kuten niiden sopimusten 
enimmäismäärästä ja niiden 
bruttopositioiden ja avointen positioiden 
arvosta, jotka kyseinen henkilö tai 
henkilöryhmä voi tehdä, sekä syistä, joiden 
vuoksi kyseiset enimmäismäärät on 
asetettu.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteistä, joissa täsmennetään 
perusteet ja seikat, jotka EAMV ottaa 
huomioon määrittäessään, milloin 
sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia.

10. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään toimenpiteet, perusteet ja 
seikat, jotka se ottaa huomioon 
määrittäessään, milloin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja olosuhteita 
ilmenee.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2012].
Siirretään komissiolle valta antaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
teknisiä sääntelystandardeja koskevia 
delegoituja säädöksiä asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. EAMV perustaa hyödykkeisiin 
erikoistuneen yksikön, jotta se voi hoitaa 
tehokkaasti hyödykemarkkinoihin liittyviä 
tehtäviään ja koordinoida kyseisistä 
markkinoista vastaavien toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten 
valvontatoimia.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 10 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 c. EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
unionin ja kolmansien maiden muiden 
asianomaisten alakohtaisten valvojien 
kanssa teknisten sääntelystandardien 
luonnoksia, joissa täsmennetään kyseisten
hyödykemarkkinoiden ominaispiirteiden 
seurantaa varten tarvittavat indikaattorit 
ja kynnysarvot, sekä yksityiskohtaiset ja 
koontitiedot, jotka asetuksessa [Euroopan 
markkinarakenneasetus] valtuutettujen 
markkinaosapuolten, säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
sekä kauppatietorekisterien on 
toimitettava asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille, EAMV:lle ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle.

Or. en
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