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Tarkistus 139
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen muodoksi, sillä 
yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot, 
sekä suoria velvoitteita, jotka liittyvät 
kattamattomaan lyhyeksi myyntiin. Asetus 
on tarpeen myös, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […/…]15 perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'EAMV', voidaan antaa 
valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen välineeksi, sillä 
yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot. 
Asetus on tarpeen myös, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1095/201015 perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV)', voidaan 
antaa valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.

Or. en

Tarkistus 140
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen muodoksi, sillä 
yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot, 

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen muodoksi, sillä 
yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot, 
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sekä suoria velvoitteita, jotka liittyvät 
kattamattomaan lyhyeksi myyntiin. Asetus 
on tarpeen myös, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […/…] perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'EAMV', voidaan antaa 
valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.

sekä suoria velvoitteita, jotka liittyvät 
kattamattomaan lyhyeksi myyntiin. Tällä 
asetuksella ei säädetä pitkiä positioita 
koskevista ilmoitus- ja 
tiedonantovelvoitteista, koska tällaisista 
velvoitteista on säädetty säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/109/EY1. Asetus on 
tarpeen myös, jotta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1095/2010 perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'Euroopan 
valvontaviranomainen ('EAMV)', voidaan 
antaa valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.
______________________

1 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Perustelu

Pitkiä positioita koskevista ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteista on säädetty direktiivissä 
2004/109/EY eikä niitä pitäisi käsitellä tässä asetuksessa. Kaikki direktiivissä 2004/109/EY 
vahvistettuja tiedonantovelvoitteita koskevat muutosehdotukset olisi tehtävä kyseistä 
direktiiviä uudelleen tarkasteltaessa (se on parhaillaan käynnissä).

Tarkistus 141
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen muodoksi, sillä 

(3) Asetus katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi ja tarpeelliseksi 
säännösten antamisen muodoksi, sillä 
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yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot, 
sekä suoria velvoitteita, jotka liittyvät 
kattamattomaan lyhyeksi myyntiin. Asetus 
on tarpeen myös, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o […/…] perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'EAMV', voidaan antaa 
valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.

yksityisille henkilöille asetetaan joissakin 
säännöksissä suoria velvoitteita, joiden 
mukaan niiden on ilmoitettava ja 
julkistettava tiettyjä rahoitusvälineitä 
koskevat nettomääräiset lyhyet positiot, 
sekä suoria velvoitteita, jotka liittyvät 
kattamattomaan lyhyeksi myyntiin. Tällä 
asetuksella ei säädetä pitkiä positioita 
koskevista ilmoitus- ja 
tiedonantovelvoitteista, koska tällaisista 
velvoitteista on säädetty säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/109/EY1. Asetus on 
tarpeen myös, jotta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1095/2010 perustetulle Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
jäljempänä 'Euroopan 
valvontaviranomainen ('EAMV)', voidaan 
antaa valtuudet koordinoida toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä tai 
toteuttaa toimenpiteitä itse.
__________________

1 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

Or. en

Perustelu

Ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteista on jo säädetty avoimuusvaatimuksia koskevalla 
direktiivillä (direktiivi 2004/109/EY), joka on parhaillaan uudelleen tarkasteltavana. Tämä on 
lyhyeksi myyntiä koskeva asetus, joten olisi epäasianmukaista sisällyttää sen soveltamisalaan 
pitkiä positioita koskevia toimenpiteitä.

Tarkistus 142
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
kohtuuttomasti lyhyeksi myynnin 
myönteistä vaikutusta markkinoiden 
laatuun ja tehokkuuteen.

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin ja varmistettava 
markkinoiden laatu ja tehokkuus.

Or. en

Tarkistus 143
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
kohtuuttomasti lyhyeksi myynnin 
myönteistä vaikutusta markkinoiden 
laatuun ja tehokkuuteen.

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
Euroopan finanssimarkkinoiden vakautta 
ja niiden kykyä tuottaa likviditeettiä 
reaalitalouteen. Jäsenvaltioita ei 
kuitenkaan pitäisi estää sääntelemästä 
luottoriskinvaihtosopimuksia ja lyhyeksi 
myyntiä tiukemmin.
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Or. en

Tarkistus 144
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
kohtuuttomasti lyhyeksi myynnin
myönteistä vaikutusta markkinoiden
laatuun ja tehokkuuteen.

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Jäsenvaltioiden olisi 
edelleen voitava antaa tiukempia 
määräyksiä. Asetettavilla vaatimuksilla 
olisi vaikutettava tunnistettuihin riskeihin
ottaen erityisesti huomioon lyhyeksi 
myynnin ongelma markkinoiden laadun ja 
tehokkuuden kannalta. Erityisesti olisi 
kiellettävä kattamaton lyhyeksi myynti ja 
raaka-aineisiin liittyvä lyhyeksi myynti.

Or. de

Tarkistus 145
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 

(4) Jotta voidaan poistaa nykyinen 
pirstaloitunut tilanne, joka johtuu siitä, että 
eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
keskenään erilaisia toimenpiteitä, ja 
rajoittaa mahdollisuutta, että toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat keskenään erilaisia 
toimenpiteitä, lyhyeksi myynnistä ja 
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luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
kohtuuttomasti lyhyeksi myynnin 
myönteistä vaikutusta markkinoiden 
laatuun ja tehokkuuteen.

luottoriskinvaihtosopimuksista aiheutuviin 
potentiaalisiin riskeihin on tärkeää puuttua 
yhdenmukaistetusti. Asetettavilla 
vaatimuksilla olisi vaikutettava 
tunnistettuihin riskeihin heikentämättä 
unionin finanssimarkkinoiden toimintaa 
ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden erot ja 
vaatimusten mahdolliset 
talousvaikutukset.

Or. en

Tarkistus 146
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lyhyeksi myynti edistää 
markkinoiden tehokkuutta. Se parantaa 
markkinoiden likviditeettiä (koska 
lyhyeksimyyjä myy arvopapereita ja ostaa 
ne myöhemmin takaisin kattaakseen 
lyhyeksi myynnin). Lyhyeksi myynti 
mahdollistaa myös sen, että sijoittajat 
voivat ryhtyä toimiin uskoessaan, että 
arvopaperi on yliarvostettu. Tämä 
tehostaa arvopapereiden hinnoittelua, 
auttaa hillitsemään hintakuplia ja 
mahdollistaa liikkeeseenlaskijaan 
liittyvien ongelmien havaitsemisen 
varhaisessa vaiheessa. Se on myös tärkeä 
riskeiltä suojautumisessa käytettävä 
väline sekä riskienhallinta- ja 
markkinatakausväline.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä tunnustaa lyhyeksi myynnin taloudellinen merkitys liikkeeseenlaskijoille ja 
sijoittajille. Tällä varmistetaan, että asetus on tasapainoinen, kun sillä pyritään 
yhdenmukaistamaan lyhyeksi myyntiä koskeva kehys varmistaen, että edut pysyvät 
liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien käytössä.
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Tarkistus 147
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lyhyeksi myynti edistää 
markkinoiden tehokkuutta. Se parantaa 
markkinoiden likviditeettiä (koska 
lyhyeksimyyjä myy arvopapereita ja ostaa 
ne myöhemmin takaisin kattaakseen 
lyhyeksi myynnin). Lyhyeksi myynti 
mahdollistaa myös sen, että sijoittajat 
voivat ryhtyä toimiin uskoessaan, että 
arvopaperi on yliarvostettu. Tämä 
tehostaa arvopapereiden hinnoittelua, 
auttaa hillitsemään hintakuplia ja 
mahdollistaa liikkeeseenlaskijaan 
liittyvien ongelmien havaitsemisen 
varhaisessa vaiheessa. Se on myös tärkeä 
riskeiltä suojautumisessa käytettävä 
väline sekä riskienhallinta- ja 
markkinatakausväline.

Or. en

Perustelu

On tärkeätä tunnustaa lyhyeksi myynnin taloudellinen merkitys liikkeeseenlaskijoille ja 
sijoittajille johdanto-osan kappaleissa. Tällä varmistetaan, että asetus on tasapainoinen, kun 
sillä pyritään yhdenmukaistamaan lyhyeksi myyntiä koskeva kehys varmistaen, että edut 
pysyvät liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien käytössä.

Tarkistus 148
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vaikka perushyödykkeiden 
markkinoilla ja etenkin 
maatalousmarkkinoilla ilmenee samoja 
riskejä kuin muiden tässä asetuksessa 
tarkoitettujen rahoitusvälineiden 
yhteydessä, perushyödykkeet eivät kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Puhtaasti keinotteluun perustuva 
kaupankäynti olisi kiellettävä, ja 
Euroopan valvontaviranomaiselle 
(EAMV) ja toimivaltaisille viranomaisille 
olisi myönnettävä valtuudet käsitellä 
perushyödykkeiden markkinoiden 
häiriötiloja tehokkaasti. Komission olisi 
tehtävä tässä yhteydessä asianmukainen 
ehdotus perushyödykkeiden markkinoiden 
sääntelemiseksi ja otettava tällöin 
huomioon niiden erityispiirteet. Energia-
alan kannalta merkittäviä 
perushyödykkeitä olisi käsiteltävä 
komission ehdotuksessa asetukseksi 
energiamarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä (KOM(2010)0726).

Or. en

Tarkistus 149
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Luottoriskinvaihtosopimuksia, 
kattamatonta lyhyeksi myyntiä ja 
perushyödykkeiden lyhyeksi myyntiä olisi 
torjuttava ja ne olisi kiellettävä lailla 
unionin finanssimarkkinoilla. Kattamaton 
lyhyeksi myynti, perushyödykkeiden 
lyhyeksi myynti ja 
luottoriskinvaihtosopimukset eivät tuota 
makrotalouden etuja, ja niihin sisältyy 
huomattavia järjestelmäriskejä, joiden 
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etukäteen arvioiminen on hyvin hankalaa. 
Riskeiltä suojautuminen olisi korvattava 
muilla, vähemmän haitallisilla välineillä.

Or. en

Tarkistus 150
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää matalamman
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti 
sääntelyviranomaisia. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää määritellyn
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkinen ilmoittaminen on kilpailun vastaista ja se saattaa 
haitata pienempiä sijoittajia. Se saattaa aiheuttaa myötäsyklistä käyttäytymistä, joka laskee 
osakekursseja ja vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä. Se johtaisi myös likviditeetin 
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supistumiseen ja heikentäisi hinnanmuodostuksen tehokkuutta kaikkien markkinatoimijoiden 
(piensijoittajat, eläkerahastot ja yrityssektorin liikkeeseenlaskijat) kannalta. Meidän olisi 
kuitenkin voitava olla varmoja siitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat saada kaikki 
järjestelmäriskien seurantaan tarvittavat tiedot.

Tarkistus 151
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää matalamman
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

(6) Avoimuuden lisäämisen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin katsotaan hyödyttävän 
markkinoiden viranomaisvalvontaa. 
Osakkeille, jotka on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionissa 
sijaitsevassa kauppapaikassa, olisi otettava 
käyttöön kaksivaiheinen malli, jolla 
lisätään osakkeita koskevien merkittävien 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
avoimuutta asianmukaisesti. Tietyn 
kynnysarvon ylittävästä positiosta olisi 
annettava ei-julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä, ja 
kynnysarvon ylittävät positiot olisi 
julkistettava markkinoille kootusti ja 
yksilöimättömässä muodossa, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevien lyhyiden positioiden 
määrästä.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkistaminen ei auta sääntelyviranomaisia markkinoiden 
väärinkäytön havaitsemisessa, ja se altistaa lyhyiden positioiden haltijat osakkeiden nopealle 
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hinnannousulle ja muille väärinkäytöksille, se kannustaa laumakäyttäytymiseen ja se supistaa 
likviditeettiä, koska sijoittajat eivät pidä siitä, että niiden lyhyet positiot tulevat yhtiöiden 
tietoon ja siksi ne katsovat parhaaksi välttää lyhyeksi myyntiä. Tietojen julkaiseminen kootusti 
tarjoaa hyödyllistä informaatiota markkinatoimijoille.

Tarkistus 152
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää matalamman
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää tietyn kynnysarvon, 
siitä olisi annettava ei-julkinen ilmoitus 
kyseisille sääntelyviranomaisille, jotta 
nämä voivat valvoa ja tarvittaessa tutkia 
lyhyeksi myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; positiot olisi 
myös julkistettava markkinoille kootusti ja 
yksilöimättömässä muodossa, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

Or. en



PE456.773v01-00 14/131 AM\853802FI.doc

FI

Tarkistus 153
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää matalamman
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää tietyn kynnysarvon, 
siitä olisi annettava ei-julkinen ilmoitus 
kyseisille sääntelyviranomaisille, jotta 
nämä voivat valvoa ja tarvittaessa tutkia 
lyhyeksi myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; positiot olisi 
myös julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

Or. en

Tarkistus 154
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 

(6) Avoimuuden lisääminen suhteessa 
tiettyjä rahoitusvälineitä koskeviin 
merkittäviin nettomääräisiin lyhyisiin 
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positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa, 
olisi otettava käyttöön kaksivaiheinen 
malli, jolla lisätään osakkeita koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuutta asianmukaisesti. 
Kun positio ylittää matalamman 
kynnysarvon, siitä olisi annettava ei-
julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

positioihin hyödyttää todennäköisesti sekä 
sääntelyviranomaisia että 
markkinatoimijoita. Osakkeille, jotka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa tai 
suunnattu suljetulle sijoittajajoukolle 
unionissa, olisi otettava käyttöön 
kaksivaiheinen malli, jolla lisätään 
osakkeita koskevien merkittävien 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
avoimuutta asianmukaisesti. Kun positio 
ylittää matalamman kynnysarvon, siitä olisi 
annettava ei-julkinen ilmoitus kyseisille 
sääntelyviranomaisille, jotta nämä voivat 
valvoa ja tarvittaessa tutkia lyhyeksi 
myyntiä, josta saattaa aiheutua 
järjestelmäriskejä tai johon saattaa liittyä 
markkinoiden väärinkäyttöä; kun positio 
ylittää korkeamman kynnysarvon, se olisi 
julkistettava markkinoille, jotta muut 
markkinatoimijat saavat hyödyllistä tietoa 
osakkeita koskevista yksittäisistä 
merkittävistä lyhyistä positioista.

Or. en

Tarkistus 155
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(7) Tietojen antaminen 
sääntelyviranomaisille valtion 
joukkolainoja koskevista merkittävistä 
nettomääräisistä lyhyistä positioista 
mahdollistaisi sen, että 
sääntelyviranomaiset saavat tärkeää tietoa, 
joka auttaa niitä valvomaan, aiheutuuko 
kyseisistä positioista käytännössä 
järjestelmäriskejä tai käytetäänkö niitä 
tarkoituksiin, joihin liittyy markkinoiden 
väärinkäyttöä. Sen vuoksi olisi säädettävä 
sellaisten merkittävien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ilmoittamisesta 

(7) Tietojen antaminen 
sääntelyviranomaisille valtion 
joukkolainoja taikka jäsenvaltioiden tai 
unionin finanssimarkkinoiden indeksejä 
koskevista merkittävistä nettomääräisistä 
lyhyistä positioista mahdollistaisi sen, että 
sääntelyviranomaiset saavat tärkeää tietoa, 
joka auttaa niitä valvomaan, aiheutuuko 
kyseisistä positioista käytännössä 
järjestelmäriskejä tai käytetäänkö niitä 
tarkoituksiin, joihin liittyy markkinoiden 
väärinkäyttöä. Sen vuoksi olisi säädettävä 
sellaisten merkittävien nettomääräisten 
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sääntelyviranomaisille, jotka koskevat 
unionissa julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja valtion joukkolainoja. 
Kyseisen vaatimuksen olisi katettava vain 
positioita koskevien ei-julkisten 
ilmoitusten antaminen 
sääntelyviranomaisille, sillä kyseisiä 
rahoitusvälineitä koskevien tietojen 
julkistaminen markkinoille voisi vaikuttaa 
haitallisesti joukkolainamarkkinoihin, 
joiden likviditeetti on jo heikentynyt. 
Vaatimuksen olisi katettava ilmoituksen 
antaminen luottoriskinvaihtosopimusten 
käytön kautta syntyvistä merkittävistä 
vastuista valtiollisille liikkeeseenlaskijoille.

lyhyiden positioiden ilmoittamisesta 
sääntelyviranomaisille, jotka koskevat 
unionissa julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettuja valtion joukkolainoja 
taikka jäsenvaltioiden tai unionin 
finanssimarkkinoiden indeksejä. Kyseisen 
vaatimuksen olisi katettava vain positioita 
koskevien ei-julkisten ilmoitusten 
antaminen sääntelyviranomaisille, sillä 
kyseisiä rahoitusvälineitä koskevien 
tietojen julkistaminen markkinoille voisi 
vaikuttaa haitallisesti 
joukkolainamarkkinoihin, joiden 
likviditeetti on jo heikentynyt, taikka 
jäsenvaltioiden tai unionin 
finanssimarkkinoiden indekseihin. 
Vaatimuksen olisi katettava ilmoituksen 
antaminen luottoriskinvaihtosopimusten ja 
jäsenvaltioiden tai unionin 
rahoitusindeksejä koskevien 
rahoitusvälineiden käytön kautta 
syntyvistä merkittävistä vastuista 
valtiollisille liikkeeseenlaskijoille.

Or. en

Tarkistus 156
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija 
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta, lukuun ottamatta 
kuitenkaan alueellisia tai puolijulkisia 
elimiä, jotka laskevat liikkeeseen 
joukkolainoja.

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija 
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta, lukuun ottamatta 
kuitenkaan alueellisia tai puolijulkisia 
elimiä, jotka laskevat liikkeeseen 
joukkolainoja. Tämän asetuksen ei pitäisi 
koskea unionin yrityssektorin 
liikkeeseenlaskijoiden velkasitoumuksia, 
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joita ei ole laskettu liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta.

Or. en

Perustelu

Ei ole saatu näyttöä siitä, että yrityssektorin edustajien velkasitoumuksia koskevat lyhyet 
positiot merkitsisivät järjestelmäriskiä. Olisi kohtuutonta ulottaa ilmoitusvaatimukset myös 
yrityssektorin tekemiin velkasitoumuksiin.

Tarkistus 157
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija 
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta, lukuun ottamatta 
kuitenkaan alueellisia tai puolijulkisia 
elimiä, jotka laskevat liikkeeseen 
joukkolainoja.

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija 
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta, lukuun ottamatta 
kuitenkaan alueellisia tai puolijulkisia 
elimiä, jotka laskevat liikkeeseen 
joukkolainoja. Tämän asetuksen ei pitäisi 
koskea unionin yrityssektorin 
liikkeeseenlaskijoiden velkasitoumuksia, 
joita ei ole laskettu liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta.

Or. en

Perustelu

Asetusta koskevassa kuulemisprosessissa ei saatu näyttöä siitä, että yrityssektorin 
liikkeeseenlaskijoiden velkasitoumuksia koskevat lyhyet positiot merkitsisivät 
järjestelmäriskiä. Asetus kattaa jo nyt unionin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden osakkeita 
koskevat merkittävät lyhyet positiot; olisi kohtuutonta ulottaa ilmoitusvaatimukset myös 
yrityssektorin liikkeeseenlaskijoiden tekemiin velkasitoumuksiin.
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Tarkistus 158
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion puolesta, lukuun ottamatta 
kuitenkaan alueellisia tai puolijulkisia 
elimiä, jotka laskevat liikkeeseen 
joukkolainoja.

(8) Valtion joukkolainoja koskevia 
ilmoitusvaatimuksia olisi sovellettava 
joukkolainoihin, joiden liikkeeseenlaskija 
on unioni tai jäsenvaltiot, mukaan lukien 
sellaiset ministeriöt, osastot, keskuspankit, 
virastot tai muut hallintoelimet, jotka 
laskevat joukkolainoja liikkeeseen 
jäsenvaltion tai unionin puolesta, lukuun 
ottamatta kuitenkaan alueellisia tai 
puolijulkisia elimiä, jotka laskevat 
liikkeeseen joukkolainoja.

Or. en

Tarkistus 159
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot, jotka syntyvät 
osakkeilla tai valtion joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot, jotka syntyvät kauppapaikkojen 
ulkopuolella käytävästä kaupankäynnistä, 
ja sellaiset nettomääräiset lyhyet positiot, 
jotka syntyvät johdannaisten käytön 
tuloksena.

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot, jotka syntyvät 
arvopapereilla, indeksiä koskevilla 
välineillä tai valtion joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot, jotka syntyvät kauppapaikkojen 
ulkopuolella käytävästä kaupankäynnistä, 
ja sellaiset nettomääräiset lyhyet positiot, 
jotka syntyvät johdannaisten käytön 
tuloksena.

Or. en
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Tarkistus 160
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot, jotka syntyvät 
osakkeilla tai valtion joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot, jotka syntyvät kauppapaikkojen 
ulkopuolella käytävästä kaupankäynnistä, 
ja sellaiset nettomääräiset lyhyet positiot, 
jotka syntyvät johdannaisten käytön 
tuloksena.

(9) Sen varmistamiseksi, että avoimuuden 
lisäämistä koskeva vaatimus on kattava ja 
tehokas, on tärkeää, että se kattaa paitsi 
sellaiset lyhyet positiot, jotka syntyvät 
osakkeilla tai valtion joukkolainoilla 
käytävästä julkisesta kaupankäynnistä 
kauppapaikoissa, myös sellaiset lyhyet 
positiot, jotka syntyvät kauppapaikkojen 
ulkopuolella käytävästä kaupankäynnistä 
(säännellyt markkinat, monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät, kauppojen 
sisäiset toteuttajat tai OTC-
kaupankäynti), ja sellaiset nettomääräiset 
lyhyet positiot, jotka syntyvät 
johdannaisten, kuten osakkeita tai valtion 
joukkolainoja koskevien optioiden, 
futuurien, hinnanerosopimusten ja spread 
bet -sopimusten) käytön tuloksena.

Or. en

Perustelu

On syytä määritellä yksityiskohtaisesti, mitä pidetään "kauppapaikkojen ulkopuolella 
käytävänä kaupankäyntinä" ja mitä "johdannaisiin" kuuluu, jotta ei jäisi tilaa kappaleen 
erilaisille tulkinnoille.

Tarkistus 161
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä (10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
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koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat osakkeita, 
valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia.

koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
olennaisista lyhyistä positioista. 
Sääntelyviranomaiselle tai markkinoille 
kootusti ja yksilöimättömässä muodossa 
annetuissa tiedoissa olisi erityisesti otettava 
huomioon sekä lyhyet että pitkät positiot, 
jotta niistä saataisiin arvokasta tietoa 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
nettomääräisistä lyhyistä positioista, jotka 
koskevat osakkeita, valtion joukkolainoja 
ja luottoriskinvaihtosopimuksia. 
Olennaisia lyhyitä positioita koskevien 
aukottomien ja totuudenmukaisten 
tietojen ilmoittaminen antaa 
valvontaviranomaisille tärkeää 
informaatiota markkinoilla ilmenevistä 
riskeistä, ja näitä tietoja pidetään 
merkittävinä markkinoiden valvonnan 
kannalta. Sitä vastoin markkinoiden 
valvonnan ei katsota edellyttävän 
yksittäisten lyhyiden toimeksiantojen 
merkintää, koska ne saatetaan sulkea 
lyhyessä ajassa.

Or. en

Perustelu

Jotta avoimuuden lisäämistä koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä sääntelyviranomaisille ja 
markkinoille, siinä olisi mahdollistettava tietojen saanti luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön olennaisista lyhyistä positioista. Sääntelyviranomaiselle tai markkinoille 
annetuissa tiedoissa olisi erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet että pitkät positiot, jotta 
niistä saataisiin arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nettomääräisistä 
lyhyistä positioista, jotka koskevat osakkeita, valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia.

Tarkistus 162
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat osakkeita, 
valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia.

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle 
annetuissa ei-julkisissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat osakkeita, 
valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia. Jotta 
voitaisiin välttää, että 
sääntelyviranomaiset saisivat ilmoituksia, 
joissa ei ole olennaista arvoa tai arvoa 
järjestelmän tai valvonnan kannalta, ei-
julkisia tietoja koskevia kynnysarvoja olisi 
arvioitava huolellisesti ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) olisi 
käsiteltävä yksityiskohtaisesti eri 
kynnysarvojen kustannuksia ja hyötyjä ja 
annettava sitten komissiolle neuvoja 
sovellettavista asianmukaisista 
kynnysarvoista.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkinen ilmoittaminen saattaa haitata pienempiä sijoittajia. 
Se saattaa aiheuttaa myötäsyklistä käyttäytymistä, laskea osakkeiden kursseja, vahingoittaa 
eurooppalaisia yrityksiä, supistaa likviditeettiä ja vähentää hinnanmuodostuksen tehokkuutta. 
Olisi kuitenkin varmistettava, että toimivaltaisten viranomaisten saatavilla on asianmukaisia 
tietoja kohtuullisessa määrin, jotta järjestelmäriskejä voidaan valvoa ilman liiallisia 
kustannuksia ja hallinnollista rasitusta ja heikentämättä Euroopan markkinoiden 
kilpailukykyä.
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Tarkistus 163
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat osakkeita, 
valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia.

(10) Jotta avoimuuden lisäämistä 
koskevasta järjestelmästä olisi hyötyä 
sääntelyviranomaisille ja markkinoille, 
siinä olisi mahdollistettava aukottomien ja 
totuudenmukaisten tietojen saanti 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
positioista. Sääntelyviranomaiselle tai 
markkinoille annetuissa tiedoissa olisi 
erityisesti otettava huomioon sekä lyhyet 
että pitkät positiot, jotta niistä saataisiin 
arvokasta tietoa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, jotka koskevat arvopapereita, 
indeksejä, valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia.

Or. en

Tarkistus 164
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Lyhyen position tai pitkän position 
laskennassa olisi otettava huomioon 
taloudellinen etu, jonka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö saa missä tahansa 
muodossa yrityksen liikkeeseenlasketusta 
osakepääomasta tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseenlasketuista valtion
joukkolainoista. Laskennassa olisi otettava 
huomioon erityisesti taloudellinen etu, joka 
on saatu suoraan tai välillisesti sellaisten 
johdannaisten (kuten optioiden, futuurien, 
hinnanerosopimusten ja nk. spread bet -
sopimusten) käytöstä, jotka koskevat 

(11) Lyhyen position tai pitkän position 
laskennassa olisi otettava huomioon 
taloudellinen etu, jonka luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö saa missä tahansa 
muodossa yrityksen liikkeeseenlasketusta 
osakepääomasta tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseenlasketuista valtion 
joukkolainoista taikka jäsenvaltion tai 
unionin finanssimarkkinoiden 
indekseistä. Laskennassa olisi otettava 
huomioon erityisesti taloudellinen etu, joka 
on saatu suoraan tai välillisesti sellaisten 
johdannaisten (kuten optioiden, futuurien, 
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osakkeita tai valtion joukkolainoja. Valtion 
joukkolainoja koskevien positioiden 
tapauksessa laskennassa olisi otettava 
huomioon myös valtion joukkolainoihin 
liittyvät luottoriskinvaihtosopimukset.

hinnanerosopimusten ja nk. spread bet -
sopimusten) käytöstä, jotka koskevat 
arvopapereita, valtion joukkolainoja tai 
indeksejä. Valtion joukkolainoja koskevien 
positioiden tapauksessa laskennassa olisi 
otettava huomioon myös valtion 
joukkolainoihin liittyvät 
luottoriskinvaihtosopimukset.

Or. en

Tarkistus 165
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka lyhyet positiot helpottavat markkinoiden valvontaa, on epäselvää, mitä lisäarvoa 
toimeksiantojen lyhyeksi merkitsemisestä saadaan. Lisäksi rahoitusmarkkinadirektiivi 
velvoittaa markkinaosapuolet raportoimaan sääntelyviranomaisille kaikista toteutetuista 
liiketoimista. 
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Tarkistus 166
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 167
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 

(12) Komission olisi teetettävä 
täysimääräinen ja perusteellinen analyysi 
kustannuksista ja eduista, jotka liittyvät 
lyhyiden toimeksiantojen merkitsemistä 
koskevan vaatimuksen käyttöön 
ottamiseen. Kaikki tällaisen 
merkitsemisen käyttöön ottamista 
koskevat päätökset olisi perusteltava 
asianmukaisesti, eikä niitä pitäisi tehdä 
ennen kuin komission analyysin tulokset 
ovat saatavilla. Analyysi olisi julkaistava.
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päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Or. en

Tarkistus 168
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
olisi tutkittava, mitä etuja ja kustannuksia 
aiheutuu otettaessa käyttöön vaatimus 
sellaisten myyntitoimeksiantojen 
merkitsemisestä, jotka toteutetaan 
kauppapaikoissa lyhyinä toimeksiantoina, 
ja voidaanko tavoite saavuttaa paremmin 
osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävällä avoimuusjärjestelmällä.

Or. en

Tarkistus 169
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
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myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

olisi tutkittava, mitä etuja ja kustannuksia 
aiheutuu otettaessa käyttöön vaatimus 
sellaisten myyntitoimeksiantojen 
merkitsemisestä, jotka toteutetaan 
kauppapaikoissa lyhyinä toimeksiantoina, 
ja voidaanko tavoite saavuttaa paremmin 
osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävällä avoimuusjärjestelmällä.

Or. en

Tarkistus 170
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
olisi tehtävä määrällinen ja laadullinen 
vaikutustenarviointi siitä, mitä 
kustannuksia ja etuja aiheutuu otettaessa 
käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, ja voidaanko tavoite 
saavuttaa paremmin osakkeita koskevien 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
julkistamista edellyttävällä 
avoimuusjärjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantojen merkitseminen ei antaisi totuudenmukaisia tietoja ja lisäisi huomattavasti 
täytäntöönpanokustannuksia, joista vastaavat lähinnä pienemmät kauppapaikat ja jotka 
vaikuttavat viime kädessä sijoittajiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Eduista ja kustannuksista olisi 
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tehtävä asianmukainen vaikutustenarviointi ennen kuin tällainen otetaan käyttöön.

Tarkistus 171
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

(12) Osakkeita koskevista nettomääräisistä 
lyhyistä positioista raportointia 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan lyhyinä toimeksiantoina 
(tilanne sellaisena kuin se on päivän 
päättyessä), jotta osakkeiden 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
saataisiin lisätietoa. 
Sijoituspalveluyrityksen olisi kerättävä 
tietoja myyntitoimeksiannoista, jotka 
johtavat lyhyisiin positioihin päivän 
päättyessä, ja ilmoitettava niistä 
toimivaltaisille viranomaisille vähintään 
kerran päivässä auttaakseen näitä
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikoilla ei ole täsmällisiä tietoja, joita tarvitaan sen havaitsemiseen, käynnistääkö 
yksilö osakkeen lyhyeksi myynnin. Julkisen kaupankäynnin kohteeksi unionissa otettuja 
osakkeita koskevien toimeksiantojen tehokkaita merkitsemismenettelyjä voivat käytännössä 
hoitaa vain sijoitusyritykset, joilla on tiedot asiakkaidensa henkilöllisyydestä ja tilipositioista. 
Lisäksi toimeksiannot olisi merkittävä vasta päivän päättyessä. Lienee syytä todeta, että 
valtuutettujen lyhyeksi myyntien reaaliaikainen merkitseminen saattaa tuottaa 
harhaanjohtavia ja absurdeja tuloksia.
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Tarkistus 172
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Osakkeita koskevien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden julkistamista 
edellyttävän avoimuusjärjestelmän lisäksi 
olisi otettava käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan kauppapaikoissa lyhyinä 
toimeksiantoina, jotta osakkeiden
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
kauppapaikoissa saataisiin lisätietoa. 
Kauppapaikan olisi kerättävä tietoja 
lyhyistä toimeksiannoista ja julkaistava ne 
tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

(12) Arvopapereita koskevien 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
julkistamista edellyttävän 
avoimuusjärjestelmän lisäksi olisi otettava 
käyttöön vaatimus sellaisten 
myyntitoimeksiantojen merkitsemisestä, 
jotka toteutetaan lyhyinä toimeksiantoina, 
jotta arvopapereiden
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määristä 
saataisiin lisätietoa. Kauppapaikan tai, jos 
myyntitoimeksiantoja ei toteuteta 
kauppapaikoissa, toimeksiantoja 
asiakkaidensa puolesta tai omaan lukuun 
toteuttavan sijoituspalveluyrityksen olisi 
kerättävä tietoja lyhyeksi myyntiä 
koskevista toimeksiannoista ja julkaistava 
ne tiivistetyssä muodossa vähintään kerran 
päivässä auttaakseen myös toimivaltaisia 
viranomaisia ja markkinatoimijoita 
seuraamaan 
lyhyeksimyyntitoimeksiantojen määriä.

Or. en

Tarkistus 173
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, tai muuta positiota, jonka 
arvoa kyseisen valtion luottokelpoisuuden 
laskeminen todennäköisesti alentaa, voi 
olla taloudelliselta kannalta tarkasteltuna 
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pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

verrattavissa sellaisen lyhyen position 
ottamiseen, joka koskee kohde-etuutena 
toimivaa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusvälinettä. Laskettaessa 
nettomääräistä lyhyttä positiota, joka 
koskee valtion joukkolainaa, huomioon 
olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 174
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, tai muuta positiota, jonka 
arvoa kyseisen valtion luottokelpoisuuden 
laskeminen todennäköisesti alentaa, voi 
olla taloudelliselta kannalta tarkasteltuna 
verrattavissa sellaisen lyhyen position 
ottamiseen, joka koskee kohde-etuutena 
toimivaa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusvälinettä. Laskettaessa 
nettomääräistä lyhyttä positiota, joka 
koskee valtion joukkolainaa, huomioon 
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liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Kohde-etuutena toimivia valtion joukkolainoja lukuun ottamatta valtion joukkolainoja 
koskevat luottoriskinvaihtosopimukset ovat tehokas keino hillitä riskejä eri välineissä, kuten 
sellaisten yritysten liikkeeseen laskemissa lainoissa, joiden luottokelpoisuus liittyy kiinteästi 
kyseiseen valtioon. Rajoitusten tai tietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen 
markkinatoimijoille, estää kyseisiä osapuolia sijoittamasta tällaisiin lainoihin ja vaikuttaa 
näin merkittävästi yritysten mahdollisuuksiin hankkia rahoitusta.

Tarkistus 175
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja taikka kyseisen 
lainkäyttöalueen yhteisöissä sijaitsevaa 
muuta omaisuutta tai tällaisten yhteisöjen 
liikkeeseen laskemia arvopapereita, joiden 
arvoa kyseisen valtion luottokelpoisuuden 
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Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

laskeminen todennäköisesti alentaa, voi 
olla taloudelliselta kannalta tarkasteltuna 
verrattavissa sellaisen lyhyen position 
ottamiseen, joka koskee kohde-etuutena 
toimivaa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusvälinettä. Laskettaessa 
nettomääräistä lyhyttä positiota, joka 
koskee valtion joukkolainaa, huomioon 
olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Valtion luottoriskinvaihtosopimuksia käytetään maan riskeiltä suojaamiseen eri tavoin, ei 
pelkästään velkapositioina (esimerkiksi pitämällä yllä kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevaa 
omaisuutta koskevaa salkkua). Siten unionin jäsenvaltion obligaatiota koskevan 
luottoriskinvaihtosopimuksen positiota ei pitäisi katsoa kattamattomaksi, jos sitä käytetään 
salkkuun sisältyvältä riskiltä suojautumiseen.

Tarkistus 176
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten (13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
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ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta 
on myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 
huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka on 
kielletty tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 177
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen lyhyen position ottamiseen, joka 
koskee kohde-etuutena toimivaa vieraan 
pääoman ehtoista rahoitusvälinettä. 
Laskettaessa nettomääräistä lyhyttä 
positiota, joka koskee valtion joukkolainaa, 

(13) Luottoriskinvaihtosopimusten 
ostaminen ilman pitkää positiota, joka 
koskee kohde-etuutena toimivia valtion 
joukkolainoja, voi olla taloudelliselta 
kannalta tarkasteltuna verrattavissa 
sellaisen kattamattoman lyhyen position 
ottamiseen, joka koskee kohde-etuutena 
toimivaa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusvälinettä. Laskettaessa 
nettomääräistä lyhyttä positiota, joka 



AM\853802FI.doc 33/131 PE456.773v01-00

FI

huomioon olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

koskee valtion joukkolainaa, huomioon 
olisi sen vuoksi otettava 
luottoriskinvaihtosopimukset, jotka 
koskevat valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan obligaatiota. 
Luottoriskivaihtosopimusta koskeva 
positio olisi otettava huomioon sekä sen 
määrittämiseksi, onko luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä valtion 
joukkolainaa koskeva merkittävä 
nettomääräinen lyhyt positio, josta on 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
merkittävä kattamaton positio, joka liittyy 
valtion joukkolainaan, jolloin positiosta on 
myös ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 178
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta avoimuuden lisäämistä koskevat 
velvoitteet olisivat tehokkaita, niitä on 
tärkeää soveltaa riippumatta siitä, missä 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
sijaitsee, eli myös silloin, kun luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö sijaitsee unionin 
ulkopuolella, jos kyseisellä luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 
merkittävä nettomääräinen lyhyt positio, 
joka koskee yritystä, jonka osakkeet on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
unionin alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, tai nettomääräinen lyhyt 
positio, joka koskee jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa valtion 
joukkolainaa.

(15) Jotta avoimuuden lisäämistä koskevat 
velvoitteet olisivat tehokkaita, niitä on 
tärkeää soveltaa riippumatta siitä, missä 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
sijaitsee, eli myös silloin, kun luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö sijaitsee unionin 
ulkopuolella, jos kyseisellä luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on 
merkittävä nettomääräinen lyhyt positio, 
joka koskee tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvaa 
rahoitusvälinettä.

Or. en
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Tarkistus 179
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin 
katsotaan toisinaan kasvattavan 
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi kattamattomalle 
lyhyeksi myynnille on aiheellista asettaa 
rajoituksia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
tavoitteisiinsa. Yksityiskohtaisissa 
rajoituksissa olisi otettava huomioon 
erilaiset järjestelyt, joita käytetään 
nykyisin katetussa lyhyeksi myynnissä. On 
myös aiheellista asettaa kauppapaikkoja 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät 
kyseisiä rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamaton lyhyeksi myynti voi olla yksi 
lukuisista rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumista ja volatiliteettia
aiheuttavista operationaalisista syistä. 
Toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvissä komission 
tulevissa ehdotuksissa olisi kehitettävä 
toimenpiteitä kyseisenkaltaisten riskien 
hillitsemiseksi ja otettava käyttöön 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettavia ostomenettelyjä (buy-in-
menettelyjä) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviä sakkoja. 

Or. en

Tarkistus 180
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
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toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa.
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, 
joita käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin 
sakkoihin. Ostomenettelyjä ja myöhässä 
tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 
liittyvät perusstandardit.

toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä,
lisääntyneen volatiliteetin riskiä ja 
markkinoiden väärinkäytön riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa.

Or. en

Perustelu

Arvopapereiden aiempi lainaaminen monimutkaistaa kaupankäyntiprosesseja, koska 
toimeksiantoa annettaessa ei ole selvää, toteutetaanko se ja milloin. Jos lainausjärjestelyt on 
tehtävä etukäteen, niin tuloksena on monia turhia lainausjärjestelyjä, jotka vääristävät 
lainamarkkinoita. Tämä heikentäisi olennaisesti arvopaperikaupan tehokkuutta ja lisäisi 
kaupankäynnin kustannuksia.

Tarkistus 181
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin 
katsotaan toisinaan kasvattavan
rahoitusvälineiden toimituksen 

(16) Kattamaton lyhyeksi myynti voi olla 
yksi lukuisista rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumista ja 
volatiliteettia aiheuttavista tekijöistä. 
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epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen 
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi kattamattomalle 
lyhyeksi myynnille on aiheellista asettaa 
rajoituksia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
tavoitteisiinsa. Yksityiskohtaisissa 
rajoituksissa olisi otettava huomioon 
erilaiset järjestelyt, joita käytetään 
nykyisin katetussa lyhyeksi myynnissä. On 
myös aiheellista asettaa kauppapaikkoja 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät 
kyseisiä rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

Toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvissä komission 
tulevissa ehdotuksissa olisi kehitettävä 
toimenpiteitä kyseisenkaltaisten riskien 
hillitsemiseksi ja otettava käyttöön
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettavia ostomenettelyjä (buy-in-
menettelyjä) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviä sakkoja 
sekä käsiteltävä toimitussyklien 
yhdenmukaistamista koskevan komission
työryhmän tekemää työtä.

Or. en

Tarkistus 182
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin 
katsotaan toisinaan kasvattavan
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi kattamattomalle 
lyhyeksi myynnille on aiheellista asettaa
rajoituksia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
tavoitteisiinsa. Yksityiskohtaisissa 
rajoituksissa olisi otettava huomioon 
erilaiset järjestelyt, joita käytetään 
nykyisin katetussa lyhyeksi myynnissä. On 
myös aiheellista asettaa kauppapaikkoja 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät 
kyseisiä rahoitusvälineiden toimituksen 

(16) Kattamaton lyhyeksi myynti 
kasvattaa markkinoiden manipuloinnin, 
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen ja volatiliteetin riskiä. 
Tästä syystä kielletään 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskeva 
kattamaton lyhyeksi myynti ja 
kattamattomat positiot. On aiheellista 
sallia pelkästään aiemmin lainattujen 
arvopapereiden tai joukkolainojen taikka 
lainatakuut sisältävien arvopapereiden tai 
joukkolainojen lyhyeksi myynti. On myös 
aiheellista asettaa vaatimuksia, jotka 
liittyvät kyseisten rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
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epäonnistumisen yhteydessä noudatettaviin 
ostomenettelyihin (buy-in-menettelyihin) 
ja toimituksen epäonnistumisesta 
määrättäviin sakkoihin. Ostomenettelyjä ja 
myöhässä tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 
liittyvät perusstandardit.

menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

Or. en

Tarkistus 183
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, joita 
käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, joita 
käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.
Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa tai 
kieltää valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten 
kattamattomia positioita.
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Or. en

Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevien luottoriskinvaihtosopimusten kattamattomille positioille 
asetettava kielto vaikuttaisi kielteisesti valtion joukkolainamarkkinoiden likviditeettiin, ja se 
olisi kohtuuton tällaisten positioiden edustamiin järjestelmäriskeihin verrattuna.

Tarkistus 184
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, joita 
käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Komission olisi otettava huomioon erilaiset 
järjestelyt, joita käytetään nykyisin 
katetussa lyhyeksi myynnissä. On myös 
aiheellista asettaa kauppapaikkoja koskevia 
vaatimuksia, jotka liittyvät kyseisiä 
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä noudatettaviin 
ostomenettelyihin (buy-in-menettelyihin) 
ja toimituksen epäonnistumisesta 
määrättäviin sakkoihin. Ostomenettelyjä ja 
myöhässä tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 
liittyvät perusstandardit.
Rahoitusvälineiden toimitusta ja 
ostomenettelyjä olisi kuitenkin käsiteltävä 
muussa unionin lainsäädännössä kuin 
lyhyeksi myyntiä koskevassa 
lainsäädännössä, sillä niiden 
soveltaminen ei rajoitu lyhyeksi myyntiä 
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koskeviin tapauksiin.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden toimituksen epäonnistuminen on tärkeä kysymys, jota on käsiteltävä 
pikemminkin horisontaalisesti kuin vertikaalisti. Useat operationaaliset syyt puoltavat sitä, 
että rahoitusvälineiden toimitusten epäonnistumista ei voida kytkeä lyhyeksi myyntiin. 
Arvopapereiden säilytysyhteisöt eivät voi saada selville, johtuuko rahoitusvälineiden 
toimitusten epäonnistuminen kattamattomasta lyhyeksi myynnistä. Toimittamista koskevan 
kurinalaisuuden toimet olisi sisällytettävä arvopapereiden toimittamista koskevaan 
lainsäädäntöön tai arvopapereiden säilytysyhteisöjä koskevaan asetukseen.

Tarkistus 185
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin
katsotaan toisinaan kasvattavan
rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen 
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
riskien hillitsemiseksi kattamattomalle 
lyhyeksi myynnille on aiheellista asettaa 
rajoituksia, jotka ovat oikeassa suhteessa 
tavoitteisiinsa. Yksityiskohtaisissa 
rajoituksissa olisi otettava huomioon 
erilaiset järjestelyt, joita käytetään nykyisin 
katetussa lyhyeksi myynnissä. On myös 
aiheellista asettaa kauppapaikkoja 
koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät 
kyseisiä rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen yhteydessä noudatettaviin 
ostomenettelyihin (buy-in-menettelyihin) 
ja toimituksen epäonnistumisesta 
määrättäviin sakkoihin. Ostomenettelyjä ja 
myöhässä tapahtuvaa suoritusta koskevissa 
vaatimuksissa olisi vahvistettava 
toimittamista koskevaan kurinalaisuuteen 

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamaton lyhyeksi myynti saattaa 
kasvattaa rahoitusvälineiden toimituksen 
epäonnistumisen riskiä ja lisääntyneen 
volatiliteetin riskiä. Kyseisenkaltaisten 
huolenaiheiden lievittämiseksi ja 
johdonmukaisen kansainvälisen 
lähestymistavan säilyttämiseksi on 
aiheellista perustaa lyhyeksi myynti 
aiemmin lainatuille arvopapereille tai 
arvopapereille, joiden yhteydessä on 
kohtuullista olettaa, että ne ovat 
lainattavissa, ja ottaa huomioon erilaiset 
järjestelyt, joita käytetään nykyisin 
katetussa lyhyeksi myynnissä. On myös 
aiheellista asettaa vaatimuksia, jotka 
liittyvät kyseisten rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
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liittyvät perusstandardit. vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

Or. en

Tarkistus 186
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat 
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, joita 
käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

(16) Osakkeiden ja valtion joukkolainojen 
kattamattoman lyhyeksi myynnin katsotaan 
toisinaan kasvattavan rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen riskiä ja 
lisääntyneen volatiliteetin riskiä. 
Kyseisenkaltaisten riskien hillitsemiseksi 
kattamattomalle lyhyeksi myynnille on 
aiheellista asettaa rajoituksia, jotka ovat
oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa. 
Yksityiskohtaisissa rajoituksissa olisi 
otettava huomioon erilaiset järjestelyt, joita 
käytetään nykyisin katetussa lyhyeksi 
myynnissä. Kattamaton lyhyeksi myynti 
sekä yleisesti raaka-aineisiin liittyvä 
lyhyeksi myynti olisi kiellettävä, koska se 
ei tuo mitään taloutta kokonaisuutena 
hyödyttäviä etuja ja koska se aiheuttaa 
ennalta arvioimattomia ja 
tunnistamattomia järjestelmäriskejä, 
joista lyhyeksi myyjän tappion yhteydessä 
vastaa tulevaisuudessa keskusvastapuoli, 
mutta viime kädessä jälleen 
veronmaksajat. Jos raaka-aineiden 
yhteydessä tarvitaan riskeiltä 
suojautumista, se voitaisiin järjestää 
käyttämällä muita välineitä, kuten optioita 
ja futuureja. On myös aiheellista asettaa 
kauppapaikkoja koskevia vaatimuksia, 
jotka liittyvät kyseisiä rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen yhteydessä 
noudatettaviin ostomenettelyihin (buy-in-
menettelyihin) ja toimituksen 
epäonnistumisesta määrättäviin sakkoihin. 
Ostomenettelyjä ja myöhässä tapahtuvaa 
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suoritusta koskevissa vaatimuksissa olisi 
vahvistettava toimittamista koskevaan 
kurinalaisuuteen liittyvät perusstandardit.

Or. de

Tarkistus 187
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Toimituksia koskevan 
kurinalaisuuden järjestelyjä 
(ostosopimuksia ja seuraamuksia) on 
sovellettu unionissa jo monen vuoden 
ajan. Tarve näiden järjestelyjen 
yhdenmukaistamiseen ja laajempiin 
toimitussyklejä koskeviin järjestelyihin 
johti vuonna 2009 siihen, että komissio ja 
toimiala perustivat toimitussyklien 
yhdenmukaistamista käsittelevän 
työryhmän. Tätä nykyä toimitussyklien 
yhdenmukaistamista käsittelevään 
työryhmään kuuluva alaryhmä 
tarkastelee, miten unionin ostosopimus- ja 
seuraamusjärjestelmiä voidaan 
yhdenmukaistaa. On todennäköistä, että 
alaryhmä saattaa työnsä päätökseen 
ajoissa, jotta tulokset voidaan ottaa 
huomioon arvopapereiden 
säilytysyhteisöjä koskevassa 
lainsäädäntöehdotuksessa, jossa 
määritellään kyseisten järjestelyjen 
yksityiskohtainen toteuttaminen. 

Or. en

Tarkistus 188
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) Toimituksia koskeva kurinalaisuus 
on olennainen osa hyvin toimivia 
finanssimarkkinoita, mutta on syytä 
myöntää, että toimitusten 
epäonnistumisella on monia syitä eivätkä 
ne rajoitu lyhyeksi myyntiin. Vaikka 
toimitusta koskevaa kurinalaisuutta, 
mukaan luettuina myöhästyneestä 
toimituksesta perittävät sakot ja muut 
asianmukaiset toimenpiteet, ei pitäisi 
sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan, komission olisi tehtävä
aihetta koskevia konkreettisia ehdotuksia 
vuoden 2011 loppuun mennessä samalla 
kun se tekee ehdotuksen arvopapereiden 
säilytysyhteisöjä koskevaksi 
yhdenmukaistetuksi oikeudelliseksi 
kehykseksi.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden toimituksen epäonnistuminen on tärkeä kysymys, jota on käsiteltävä 
pikemminkin horisontaalisesti kuin vertikaalisti. Useat operationaaliset syyt puoltavat sitä, 
että rahoitusvälineiden toimitusten epäonnistumista ei voida kytkeä lyhyeksi myyntiin. 
Arvopapereiden säilytysyhteisöt eivät voi saada selville, johtuuko rahoitusvälineiden 
toimitusten epäonnistuminen kattamattomasta lyhyeksi myynnistä. Toimittamista koskevan 
kurinalaisuuden toimet olisi sisällytettävä arvopapereiden toimittamista koskevaan 
lainsäädäntöön tai arvopapereiden säilytysyhteisöjä koskevaan asetukseen.

Tarkistus 189
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hyvin toimivien unionin 
finanssimarkkinoiden luominen 
edellyttää, että toimituksia koskevaa 
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kurinalaisuutta varten on olemassa 
unionin yhteinen järjestelmä. Toimituksia 
koskevan unionin järjestelmän luomista, 
mukaan luettuina yhdenmukaistetut 
käteisellä suoritettavaa korvausta 
koskevat säännöt, seuraamusjärjestelmä 
ja esimerkiksi ostosopimuksia koskevat 
yhdenmukaistetut 
täytäntöönpanomääräykset, olisi 
käsiteltävä erillisessä ja laajemmassa 
toimituksia koskevassa lainsäädännössä, 
jota komission olisi ehdotettava 
vuonna 2011. 

Or. en

Perustelu

Toimitusten epäonnistumista koskevassa EU:n tulevassa lainsäädännössä olisi käsiteltävä 
yhdenmukaista seuraamusjärjestelmää ja yhdenmukaistettuja täytäntöönpanosäännöksiä 
esimerkiksi ostosopimusten ja käteisenä suoritettavien korvausten suhteen. Tätä koskeva 
komission lainsäädännöllinen lähestymistapa voisi perustua 13 artiklaan, jonka 
soveltamisalaa voitaisiin laajentaa sekä rahoitusvälineiden että kauppapaikkojen osalta.

Tarkistus 190
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten olisi 
perustuttava vakuutuskelpoisen kohde-
etuuden periaatteeseen. Valtion 
joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten 
kattamattomia positioita käytetään valtion 
velkakirjoja koskevien kattamattomien 
lyhyiden positioiden ottamiseen, kyseisten 
velkakirjamarkkinoiden likviditeetin 
vähentämiseen ja lainaamisesta 
jäsenvaltioille aiheutuvien kustannusten 
keinotekoiseen korottamiseen, mikä 
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vähentää niiden velankattamiskykyä 
kriisiaikoina. Valtion joukkolainoja 
koskevat kattamattomat positiot olisi näin 
ollen kiellettävä.

Or. en

Tarkistus 191
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten olisi 
perustuttava vakuutuskelpoisen kohde-
etuuden periaatteeseen samalla kun 
todetaan, että valtioon voi kohdistua 
muitakin intressejä kuin velkakirjojen 
omistaminen.

Or. en

Tarkistus 192
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen ja kattamatonta lyhyeksi 
myyntiä koskevat rajoitukset, olisi 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteisiinsa ja joilla voidaan 
samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
likviditeettiin kohdistuvat haitalliset 

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen, olisi asetettava vaatimuksia, 
jotka ovat oikeassa suhteessa tavoitteisiinsa 
ja joilla voidaan samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
tehokkuuteen kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset.
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vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 193
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen ja kattamatonta lyhyeksi 
myyntiä koskevat rajoitukset, olisi 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteisiinsa ja joilla voidaan 
samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
likviditeettiin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset.

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen ja kattamatonta lyhyeksi 
myyntiä koskevat rajoitukset, olisi 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteisiinsa ja joilla voidaan 
samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
likviditeettiin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset. Valtion joukkolainoja 
koskevia luottoriskinvaihtosopimuksia 
käytetään legitiimisti suojautumiseen 
muilta riskeiltä kuin valtion 
joukkolainoihin liittyviltä suorilta 
riskeiltä. Siksi tällä asetuksella ei pitäisi 
rajoittaa tai kieltää valtion joukkolainoja 
koskevien luottoriskinvaihtosopimusten 
kattamattomia positioita.

Or. en

Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevien luottoriskinvaihtosopimusten kattamattomille positioille 
asetettava kielto vaikuttaisi kielteisesti valtion joukkolainamarkkinoiden likviditeettiin, ja se 
olisi kohtuuton tällaisten positioiden edustamiin järjestelmäriskeihin verrattuna. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioille voisi tulla huomattavasti kalliimmaksi hankkia varoja sellaisia julkisia 
palveluita kuten terveydenhoitoa, eläkkeitä ja sosiaalista hyvinvointia varten.
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Tarkistus 194
Gay Mitchell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen ja kattamatonta lyhyeksi 
myyntiä koskevat rajoitukset, olisi 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteisiinsa ja joilla voidaan 
samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
likviditeettiin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset.

(17) Toimenpiteillä, jotka liittyvät valtion 
joukkolainoihin ja valtion joukkolainoja 
koskeviin luottoriskinvaihtosopimuksiin ja 
joihin kuuluvat muun muassa avoimuuden 
lisääminen ja kattamatonta lyhyeksi 
myyntiä koskevat rajoitukset, olisi 
asetettava vaatimuksia, jotka ovat oikeassa 
suhteessa tavoitteisiinsa ja joilla voidaan 
samaan aikaan välttää 
joukkolainamarkkinoiden ja niihin 
liittyvien takaisinostosopimusten 
markkinoiden (repomarkkinoiden) 
likviditeettiin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset. Käytännössä valtion 
joukkolainoja koskevia 
luottoriskinvaihtosopimuksia käytetään 
yleisesti ja legitiimisti suojautumiseen 
muilta riskeiltä kuin valtion 
joukkolainoihin liittyviltä suorilta 
riskeiltä. Siksi tällä asetuksella ei pitäisi 
kieltää valtion joukkolainoja koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten 
kattamattomia positioita.

Or. en

Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevien luottoriskinvaihtosopimusten kattamattomien positioiden 
kieltäminen tai rajoittaminen saattaisi vaikuttaa kielteisesti valtion joukkolainoja koskevien 
markkinoiden likviditeettiin ja tehdä julkisten palvelujen tarjoamisesta kalliimpaa 
jäsenvaltioiden hallituksille, mikä lisäisi Euroopan veronmaksajiin kohdistuvia paineita.
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Tarkistus 195
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(18) Osakkeita otetaan yhä useammin 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi eri 
kauppapaikoissa unionissa ja unionin 
ulkopuolella. Monien suurten unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten 
osakkeita on otettu julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi myös unionin alueella 
sijaitsevassa kauppapaikassa. 
Arvopapereille on aiheellista myöntää
tehokkuussyistä poikkeus tietyistä 
ilmoitus- ja julkistamisvaatimuksista, jos 
kyseisen välineen pääasiallinen 
kauppapaikka on unionin ulkopuolella.

(18) Osakkeita otetaan yhä useammin 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi eri 
kauppapaikoissa unionissa ja unionin 
ulkopuolella. Monien suurten unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten 
osakkeita on otettu julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi myös unionin alueella 
sijaitsevassa kauppapaikassa. 
Arvopaperitkin on tehokkuussyistä
aiheellista sisällyttää tähän, jos kyseisen 
välineen pääasiallinen kauppapaikka on 
unionin ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteita voidaan soveltaa tehokkaasti myös arvopapereihin, jos 
kyseisen välineen pääasiallinen kauppapaikka on unionin ulkopuolella. Lisäksi niitä koskevan 
poikkeuksen myöntäminen saattaisi johtaa sääntelyn mielivaltaisuuteen, jolloin säännös 
kannustaisi liiketoimintaa siirtymään unionin ulkopuolelle.

Tarkistus 196
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(19) Markkinatakaustoiminta on 
keskeisessä asemassa unionin alueella 
sijaitsevien markkinoiden likviditeetin 
parantamisessa, ja markkinatakaajat 
tarvitsevat lyhyitä positioita hoitaakseen 
kyseisen tehtävän. Vaatimusten 
asettaminen kyseisenkaltaiselle 

(19) Markkinatakaustoiminnalla on tietty 
merkitys unionin alueella sijaitsevien 
markkinoiden likviditeetin parantamisessa. 
Markkinatakaajien on mahdollistettava 
arvopapereilla käytävä kauppa 
(markkinoiden likviditeetti) niin, että ne 
tekevät jatkuvasti myynti- ja 
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toiminnalle voisi heikentää olennaisesti 
markkinatakaajien kykyä parantaa 
likviditeettiä, ja se voisi haitata 
merkittävästi unionin markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Markkinatakaajat 
eivät myöskään todennäköisesti ota 
merkittäviä lyhyitä positioita, lukuun 
ottamatta erittäin lyhyiden jaksojen ajaksi 
otettavia positioita. Kyseisenkaltaiseen 
toimintaan osallistuville luonnollisille 
henkilöille ja oikeushenkilöille on sen 
vuoksi aiheellista myöntää poikkeus
sellaisten vaatimusten noudattamisesta,
jotka saattavat heikentää niiden kykyä 
hoitaa kyseinen tehtävä ja vaikuttaa sen 
vuoksi haitallisesti unionin markkinoihin.
Kolmansien maiden vastaavien yhteisöjen 
selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
kolmansien maiden markkinoiden 
vastaavuuden arviointia koskeva 
menettely. Poikkeusta olisi sovellettava 
erityyppiseen markkinatakaustoimintaan, 
mutta sitä ei pitäisi myöntää omaan lukuun 
tehtävälle kaupankäynnille. Tietyille 
ensimarkkinoilla suoritettaville 
operaatioille, kuten valtion joukkolainoihin 
ja vakauttamisjärjestelmiin liittyville 
operaatioille, on myös aiheellista myöntää 
poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisilla viranomaisilla 
olisi myös oltava mahdollisuus pyytää 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

ostotarjouksia tiettyihin kursseihin.
Toimivilla markkinoilla myynti on 
mahdollinen vain markkinatakaajan
määrittämin ehdoin. Pörssejä koskevat 
säännöt vaativat markkinatakaajalta 
tavallisesti vain, että se esittää 
vastaanottamiensa osakkeiden tai 
luottoriskinvaihtosopimusten 
vähimmäismäärän. Lisäksi etukäteen 
määritettyjä osto- ja myyntikurssien eroa 
ei saa ylittää. Kuitenkaan ei ole pakko 
esittää mitään reilua 
rahoitusmatemaattisesti laskettua kurssia. 
Markkinatakaaja voi pikemminkin 
määrittää itse hinnanmuodostuksessa 
käytettävät perusteet. Jos 
markkinatakaaja lopettaa toimintansa 
eikä ota osuuksia takaisin, myös 
toissijaisista markkinoista tulee 
epälikvidit, tai käytäessä kauppaa 
keskitetyn vastapuolen kanssa tämän on 
puututtava asiaan. Siksi on asianmukaista 
soveltaa määräyksiä luonnollisiin 
henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka
osallistuvat markkinatakaustoimintaan.
Kolmansien maiden vastaavien yhteisöjen 
selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
kolmansien maiden markkinoiden 
vastaavuuden arviointia koskeva 
menettely. Poikkeusta olisi sovellettava 
erityyppiseen markkinatakaustoimintaan, 
mutta sitä ei pitäisi myöntää omaan lukuun 
tehtävälle kaupankäynnille. Tietyille 
ensimarkkinoilla suoritettaville 
operaatioille, kuten valtion joukkolainoihin 
ja vakauttamisjärjestelmiin liittyville 
operaatioille, on myös aiheellista myöntää 
poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisilla viranomaisilla 
olisi myös oltava mahdollisuus pyytää 
luonnolliselta henkilöltä tai 
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oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

Or. de

Tarkistus 197
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(19) Markkinatakaustoiminta on 
keskeisessä asemassa unionin alueella 
sijaitsevien markkinoiden likviditeetin 
parantamisessa, ja markkinatakaajat 
tarvitsevat lyhyitä positioita hoitaakseen 
kyseisen tehtävän. Vaatimusten 
asettaminen kyseisenkaltaiselle toiminnalle 
voisi heikentää olennaisesti 
markkinatakaajien kykyä parantaa 
likviditeettiä, ja se voisi haitata 
merkittävästi unionin markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Markkinatakaajat 
eivät myöskään todennäköisesti ota 
merkittäviä lyhyitä positioita, lukuun 
ottamatta erittäin lyhyiden jaksojen ajaksi 
otettavia positioita. Kyseisenkaltaiseen 
toimintaan osallistuville luonnollisille 
henkilöille ja oikeushenkilöille on sen 
vuoksi aiheellista myöntää poikkeus 
sellaisten vaatimusten noudattamisesta, 
jotka saattavat heikentää niiden kykyä 
hoitaa kyseinen tehtävä ja vaikuttaa sen 
vuoksi haitallisesti unionin markkinoihin. 
Kolmansien maiden vastaavien yhteisöjen 
selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
kolmansien maiden markkinoiden 
vastaavuuden arviointia koskeva 
menettely. Poikkeusta olisi sovellettava 
erityyppiseen markkinatakaustoimintaan, 
mutta sitä ei pitäisi myöntää omaan 
lukuun tehtävälle kaupankäynnille. 
Tietyille ensimarkkinoilla suoritettaville 
operaatioille, kuten valtion joukkolainoihin 

(19) Markkinatakaustoiminta on 
keskeisessä asemassa unionin alueella 
sijaitsevien markkinoiden likviditeetin 
parantamisessa, ja markkinatakaajat 
tarvitsevat lyhyitä positioita hoitaakseen 
kyseisen tehtävän. Vaatimusten 
asettaminen kyseisenkaltaiselle toiminnalle 
voisi heikentää olennaisesti 
markkinatakaajien kykyä parantaa 
likviditeettiä, ja se voisi haitata 
merkittävästi unionin markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Markkinatakaajat 
eivät myöskään todennäköisesti ota 
merkittäviä lyhyitä positioita, lukuun 
ottamatta erittäin lyhyiden jaksojen ajaksi 
otettavia positioita. Kyseisenkaltaiseen 
toimintaan osallistuville luonnollisille 
henkilöille ja oikeushenkilöille on sen 
vuoksi aiheellista myöntää poikkeus 
sellaisten vaatimusten noudattamisesta, 
jotka saattavat heikentää niiden kykyä 
hoitaa kyseinen tehtävä ja vaikuttaa sen 
vuoksi haitallisesti unionin markkinoihin. 
Kolmansien maiden vastaavien yhteisöjen 
selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
kolmansien maiden markkinoiden 
vastaavuuden arviointia koskeva 
menettely. Poikkeusta olisi sovellettava 
erityyppiseen markkinatakaustoimintaan,
joka edistää likviditeetin saatavuutta. 
Ensimarkkinoilla suoritettaville 
operaatioille, kuten valtion joukkolainoihin 
ja vakauttamisjärjestelmiin liittyville 
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ja vakauttamisjärjestelmiin liittyville 
operaatioille, on myös aiheellista myöntää 
poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisilla viranomaisilla 
olisi myös oltava mahdollisuus pyytää 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

operaatioille, on myös aiheellista myöntää 
poikkeus, sillä kyse on tärkeistä 
toiminnoista, jotka edistävät markkinoiden 
tehokasta toimintaa. Poikkeuksien käytöstä 
olisi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla olisi oltava valtuudet 
kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä käyttämästä poikkeusta, jos 
ne eivät täytä poikkeukseen sisältyviä 
perusteita. Toimivaltaisilla viranomaisilla 
olisi myös oltava mahdollisuus pyytää 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä tietoja, joiden perusteella 
voidaan valvoa, kuinka kyseisen henkilö 
käyttää poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus voitaisiin yhdenmukaistaa rahoitusmarkkinadirektiivin kanssa, olisi 
otettava huomioon kaikki kaupankäyntiä koskeva toiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaustoimintana, esimerkiksi tilanteet, joissa ei ole julkisesti annettuja osto- ja 
myyntitarjouksia, tai kun markkinatakaajat tekevät vastavuoroista kauppaa, jossa toinen 
osapuoli sopeutuu toisen tarpeeseen käydä kauppaa asiaansa lukuun tai luovutusperustein. 

Tarkistus 198
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi.

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi, toimivaltaisella 
viranomaisella olisi oltava myös 
mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
voidakseen tarvittaessa puuttua tilanteeseen 
nopeasti kyseisen välineen hinnan 
epätavanomaisen alenemisen 
ehkäisemiseksi.
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Or. en

Tarkistus 199
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi.

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
voidakseen tarvittaessa puuttua tilanteeseen 
nopeasti kyseisen välineen hinnan 
epätavanomaisen alenemisen 
ehkäisemiseksi. Kaupankäynnin 
rajoittamista koskevaa ajanjaksoa 
määritettäessä olisi otettava huomioon, 
miten vakavia markkinahäiriöt ovat. 

Or. en

Tarkistus 200
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi.

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa ja 
on perusteltua syytä olla huolissaan 
paikallisesta tai koko unionin laajuisesta 
järjestelmäongelmasta, toimivaltaisella 
viranomaisella olisi oltava myös 
mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä omalla 
oikeudenkäyttöalueellaan tai pyytää 
rajoittamista muilla 
oikeudenkäyttöalueilla voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
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välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 201
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti ja 
24 tunnin pituisen jakson ajan kyseisen 
välineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen ehkäisemiseksi.

(22) Jos rahoitusvälineen hinta alenee 
merkittävästi jossakin kauppapaikassa, 
toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava 
myös mahdollisuus rajoittaa tilapäisesti 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa voidakseen 
tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti
rahoitusmarkkinoiden häiriön vakavuutta 
vastaavan jakson ajan kyseisen välineen 
hinnan epätavanomaisen alenemisen 
ehkäisemiseksi.

Or. de

Tarkistus 202
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(23) Jos epäsuotuisa tapahtuma tai kehitys 
ulottuu yhtä jäsenvaltiota laajemmalle 
alueelle tai sillä on muita rajojen yli 
ulottuvia vaikutuksia, on olennaista, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat läheisessä 
neuvonpidossa ja tekevät tiivistä 
yhteistyötä. EAMV:llä olisi oltava 
tällaisessa tilanteessa keskeinen 
koordinointitehtävä, ja sen olisi pyrittävä 
varmistamaan, että toimivaltaisten 
viranomaisten toimet ovat yhtenäisiä. Se, 

(23) Jos epäsuotuisa tapahtuma tai kehitys 
ulottuu yhtä jäsenvaltiota laajemmalle 
alueelle tai sillä on muita rajojen yli 
ulottuvia vaikutuksia, on olennaista, että 
toimivaltaiset viranomaiset ovat läheisessä 
neuvonpidossa ja tekevät tiivistä 
yhteistyötä. Euroopan 
valvontaviranomaisella (EAMV) olisi 
oltava tällaisessa tilanteessa keskeinen 
koordinointitehtävä, ja sen olisi 
varmistettava, että toimivaltaisten 
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että EAMV:n kokoonpanoon kuuluu 
toimivaltaisten viranomaisten edustajia, 
auttaa sitä hoitamaan kyseistä tehtävää.

viranomaisten toimet ovat yhtenäisiä. Se, 
että Euroopan valvontaviranomaisen 
(EAMV) kokoonpanoon kuuluu 
toimivaltaisten viranomaisten edustajia, 
auttaa sitä hoitamaan kyseistä tehtävää.

Or. en

Tarkistus 203
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(27) Toimivaltaisten viranomaisten ja 
EAMV:n toimintavaltuuksien, jotka 
koskevat lyhyeksi myynnin, 
luottoriskinvaihtosopimusten ja muiden 
transaktioiden rajoittamista, olisi oltava 
luonteeltaan ainoastaan tilapäisiä, ja niitä 
olisi käytettävä vain sen pituisen jakson 
ajan ja vain siinä laajuudessa kuin on 
tarpeen tietyn uhan poistamiseksi.

(27) Toimivaltaisten viranomaisten 
toimintavaltuuksien, jotka koskevat 
lyhyeksi myynnin, 
luottoriskinvaihtosopimusten ja muiden 
transaktioiden rajoittamista, olisi oltava 
luonteeltaan ainoastaan tilapäisiä, ja niitä 
olisi käytettävä vain sen pituisen jakson 
ajan ja vain siinä laajuudessa kuin on 
tarpeen tietyn uhan poistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion markkinoita koskevat toimintavaltuudet olisi myönnettävä vain toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla on paras käsitys paikallisista markkinoista, joten EAMV:lle ei pitäisi 
myöntää valtuuksia EAMV:ta koskevan asetuksen (N:o 1095/2010) mukaisesti.

Tarkistus 204
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(29) EAMV:lle olisi annettava yleiset 
valtuudet toteuttaa lyhyeksi myyntiin tai 

(29) Euroopan valvontaviranomaiselle 
(EAMV) olisi annettava yleiset valtuudet 
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luottoriskinvaihtosopimusten käyttöön 
liittyvää kysymystä tai käytäntöä koskeva 
tutkimus, jotta se voisi arvioida, 
aiheuttaako kyseinen kysymys tai käytäntö 
potentiaalisen uhan rahoitusvakaudelle tai 
markkinoiden luottamukselle. EAMV:n 
olisi julkaistava tutkimustuloksia esittelevä 
raportti, kun se toteuttaa kyseisenkaltaisen 
tutkimuksen.

toteuttaa lyhyeksi myyntiin tai 
luottoriskinvaihtosopimusten käyttöön 
liittyvää kysymystä tai käytäntöä koskeva 
tutkimus, jotta se voisi arvioida, 
aiheuttaako kyseinen kysymys tai käytäntö 
potentiaalisen uhan rahoitusvakaudelle tai 
markkinoiden luottamukselle. Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) olisi 
julkaistava tutkimustuloksia esittelevä 
raportti, kun se toteuttaa kyseisenkaltaisen 
tutkimuksen, ja jos Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) katsoo, 
että on ryhdyttävä toimenpiteisiin unionin 
tasolla, sen päätöksen pitäisi sitoa 
toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 205
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, muun muassa 
perussopimuksen 16 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua 
oikeutta henkilötietojen suojaan. 
Merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuus, mukaan lukien 
asetuksessa säädetty tietojen julkistaminen, 
on tarpeen erityisesti finanssimarkkinoiden 
vakauteen ja sijoittajansuojaan liittyvistä 
syistä. Tällainen avoimuus antaa 
sääntelyviranomaisille valmiudet valvoa 
lyhyeksi myynnin käyttöä markkinoiden 
väärinkäyttöön tähtäävien strategioiden 
yhteydessä ja niiden vaikutuksia 
markkinoiden toimintaan. Avoimuuden 
avulla saatetaan lisäksi välttää tietojen 

(31) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, muun muassa 
perussopimuksen 16 artiklassa ja 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustettua 
oikeutta henkilötietojen suojaan. 
Merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden avoimuus, mukaan lukien 
asetuksessa säädetty tietojen julkistaminen 
tietyn kynnysarvon ylittyessä, on tarpeen 
erityisesti finanssimarkkinoiden vakauteen 
ja sijoittajansuojaan liittyvistä syistä. 
Tällainen avoimuus antaa 
sääntelyviranomaisille valmiudet valvoa 
lyhyeksi myynnin käyttöä markkinoiden 
väärinkäyttöön tähtäävien strategioiden 
yhteydessä ja niiden vaikutuksia 
markkinoiden toimintaan. Avoimuuden 
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epätasainen jakautuminen ja varmistua 
siitä, että kaikki markkinatoimijat saavat 
riittävästi tietoa siitä, missä määrin 
lyhyeksi myynti vaikuttaa hintoihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY säädettyjen, henkilötietojen 
toimittamista koskevien sääntöjen 
mukaisesti. EAMV:n harjoittaman tietojen 
vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, 
henkilötietojen toimittamista koskevien 
sääntöjen mukaisesti, ja kyseistä asetusta 
olisi sovellettava kokonaisuudessaan tämän 
asetuksen soveltamiseksi tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

avulla saatetaan lisäksi välttää tietojen 
epätasainen jakautuminen ja varmistua 
siitä, että kaikki markkinatoimijat saavat 
riittävästi tietoa siitä, missä määrin 
lyhyeksi myynti vaikuttaa hintoihin. 
Toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi 
tapahduttava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY säädettyjen, henkilötietojen 
toimittamista koskevien sääntöjen 
mukaisesti. Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) 
harjoittaman tietojen vaihdon tai 
toimittamisen olisi tapahduttava yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, 
henkilötietojen toimittamista koskevien 
sääntöjen mukaisesti, ja kyseistä asetusta 
olisi sovellettava kokonaisuudessaan tämän 
asetuksen soveltamiseksi tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 206
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen, ja 
varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) 
hyväksymien ohjeiden perusteella ja 
ottaen huomioon komission tiedonannon, 
joka koskee rahoitusalan 
seuraamusjärjestelmien vahvistamista, 
säädettävä seuraamuksista, joita 
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sovelletaan tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen, ja varmistettava, että ne 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Unionissa olisi viime kädessä 
otettava käyttöön yhdenmukaistettujen 
seuraamusten järjestelmä.

Or. en

Tarkistus 207
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(37) Koska eräät jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön lyhyeksi myyntiä 
koskevia rajoituksia ja tässä ehdotuksessa 
säädetään delegoiduista säädöksistä ja 
velvoittavista teknisistä standardeista,
jotka olisi hyväksyttävät ennen kuin 
käyttöön otettavaa kehystä voidaan 
soveltaa hyödyllisellä tavalla, tämän 
ehdotuksen voimaantulon määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä,

(37) Koska eräät jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön lyhyeksi myyntiä 
koskevia rajoituksia, olisi hyväksyttävä ja 
otettava käyttöön mahdollisimman pian 
koko unionissa sovellettava tehokas 
sääntelyjärjestelmä. Markkinoiden 
pitkään jatkunut epävakaus ja 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvien 
käytänteiden välitön uhka unionin 
yhdentymisen taloudelliselle ja poliittiselle 
perustalle korostavat entisestään sitä 
seikkaa, että lyhyeksi myyntiä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia on 
säädeltävä tiukasti.

Or. en

Tarkistus 208
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(37) Koska eräät jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön lyhyeksi myyntiä 
koskevia rajoituksia ja tässä ehdotuksessa 

(37) Koska eräät jäsenvaltiot ovat jo 
ottaneet käyttöön lyhyeksi myyntiä 
koskevia rajoituksia, koko unionissa 
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säädetään delegoiduista säädöksistä ja 
velvoittavista teknisistä standardeista,
jotka olisi hyväksyttävät ennen kuin 
käyttöön otettavaa kehystä voidaan 
soveltaa hyödyllisellä tavalla, tämän 
ehdotuksen voimaantulon määräajan olisi 
oltava riittävän pitkä,

sovellettavan asetuksen pitäisi tulla 
voimaan mahdollisimman pian. Tätä 
edellyttää markkinoiden edelleen suuri 
epävakaus sekä valtion 
luottoriskinvaihtosopimusten ongelma, 
joten asetuksen tavoitteena olevalla 
vakauttamisella on kiire koko unionin 
kannalta.

Or. de

Tarkistus 209
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. rahoitusvälineet, jotka otetaan julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionissa 
sijaitsevassa kauppapaikassa, mukaan 
lukien silloin, kun kyseisillä välineillä 
käydään kauppaa kauppapaikan 
ulkopuolella;

1. rahoitusvälineet, jotka otetaan julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi unionissa 
sijaitsevassa kauppapaikassa tai jotka on 
suunnattu suljetulle sijoittajajoukolle 
unionissa, mukaan lukien silloin, kun 
kyseisillä välineillä käydään kauppaa 
kauppapaikan ulkopuolella;

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon kaikki rahoitusvälineet riippumatta siitä, ovatko ne kaupan julkisessa 
kauppapaikassa tai onko ne suunnattu suljetulle sijoittajajoukolle. Jos näin ei tehdä, vaarana 
on sääntelyn mielivaltaisuus ja eriarvoiset lähtökohdat.

Tarkistus 210
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 3. jäsenvaltion, unionin tai unionissa 
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laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota.

kotipaikkaansa pitävän tai unioniin 
sijoittautuneen järjestelmän kannalta 
merkittävän laitoksen liikkeeseen laskemat 
velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota.

Or. de

Tarkistus 211
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–
10 kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava unionin tai jäsenvaltioiden velkasitoumuksiin vain, jos: 
1) 12 artiklaa ei sovelleta kyseisiin välineisiin, 2) EAMV:n valtuudet poikkeustilanteissa eivät 
kata kyseisiä välineitä ja 3) toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää toisten jäsenvaltioiden 
joukkolainoja koskevista rajoituksista tarkoituksenaan vain vahvistaa kyseisen jäsenvaltion 
päättämiä samoja rajoituksia.
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Tarkistus 212
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota.

(3) jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta tai joihin niissä on 
viitattu.

Or. en

Perustelu

Tällä täsmennetään, mitä ovat velkasitoumuksia koskevat johdannaiset, ja poistetaan 
epäselvä viittaus jäsenvaltion tai unionin obligaatioon, joka voisi tarkoittaa mitä tahansa 
obligaatiota eikä pelkästään rahoitusvälineitä.

Tarkistus 213
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

(3) jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota.

(3) jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskemat velkasitoumukset ja direktiivin 
2004/39/EY liitteessä I olevan C osan 4–10 
kohdan mukaiset johdannaiset, jotka 
koskevat kyseisenkaltaista jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen laskemaa 
velkasitoumusta taikka jäsenvaltion tai 
unionin alueella julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi otettua obligaatiota tai 
obligaatiota, jonka unionin alueelle 
sijoittautunut tai unionin alueella toimiva 
järjestelmän kannalta merkittävä laitos on 
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laskenut liikkeeseen.

Or. en

Tarkistus 214
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) 'luottoriskinvaihtosopimuksella' 
johdannaissopimusta, jossa sopimuspuoli 
maksaa toiselle sopimuspuolelle vastikkeen 
korvauksesta tai maksusta, jonka tämä 
maksaa riskikohteesta aiheutuvan 
luottotappion tai riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, tai mitä tahansa 
muuta johdannaissopimusta, joka 
vaikuttaa taloudellisesti samalla tavalla;

c) 'luottoriskinvaihtosopimuksella' 
johdannaissopimusta, jossa sopimuspuoli 
maksaa toiselle sopimuspuolelle vastikkeen 
korvauksesta tai maksusta, jonka tämä 
maksaa riskikohteesta aiheutuvan 
luottotappion tai riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa;

Or. en

Perustelu

"Mikä tahansa muu johdannaissopimus, joka vaikuttaa taloudellisesti samalla tavalla" -
ilmaus on epäselvä eikä se tuota tässä yhteydessä mitään lisäarvoa. Se olisi poistettava.

Tarkistus 215
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta 

Komission teksti Tarkistus

k) 'markkinatakaustoiminnalla' 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

k) 'markkinatakaustoiminnalla' sellaisen 
sijoituspalveluyrityksen, kolmannen maan 
yhteisön tai paikallisen yrityksen 
toimintaa, joka on sellaisen kolmannen 
maan kauppapaikan jäsen tai toimii 
sellaisen kolmannen maan markkinoilla, 
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jonka lainsäädäntö- ja valvontakehyksen 
komissio on todennut 15 artiklan 
2 kohdan nojalla vastaavaksi, kun 
kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa
jotakin seuraavista tehtävistä:

Or. en

Perustelu

Nykyistä tekstiä jossa kerrotaan, mitä markkinatakaustoiminnalla tarkoitetaan, on 
täsmennettävä.

Tarkistus 216
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta – i alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

i) antaa sitovia kooltaan vertailukelpoisia 
ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä 
samanaikaisia osto- ja myyntitarjouksia 
tuodakseen markkinoille säännöllisesti ja 
jatkuvasti likviditeettiä;

Or. en

Perustelu

Nykyistä tekstiä jossa kerrotaan, mitä markkinatakaustoiminnalla tarkoitetaan, on 
täsmennettävä.

Tarkistus 217
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta – ii alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

ii) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden 
käynnistämiä toimeksiantoja tai 
asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja;

Or. en

Perustelu

Nykyistä tekstiä jossa kerrotaan, mitä markkinatakaustoiminnalla tarkoitetaan, on 
täsmennettävä.

Tarkistus 218
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta – iii alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

iii) suojaa positioita, jotka perustuvat 
ii alakohdan mukaisten toimeksiantojen 
toteuttamiseen;

Or. en

Perustelu

Nykyistä tekstiä jossa kerrotaan, mitä markkinatakaustoiminnalla tarkoitetaan, on 
täsmennettävä.

Tarkistus 219
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

m) 'pääasiallisella kauppapaikalla' 
osakkeen osalta paikkaa, jossa kyseisellä 
osakkeella käytävän kaupan vaihto on 
suurin;

m) 'pääasiallisella kauppapaikalla' 
arvopaperin osalta paikkaa, jossa 
kyseisellä arvopaperilla käytävän kaupan 
vaihto on suurin;

Or. en

Perustelu

Kauppapaikoilla ei käydä kauppaa pelkästään osakkeilla.

Tarkistus 220
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta 

Komission teksti Tarkistus

p) 'lyhyeksi myynnillä' osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa sellaisen 
osakkeen tai joukkolainan myyntiä, jota 
myyjä ei omista tehdessään sopimuksen 
sen myynnistä, mukaan lukien myynti, 
jossa myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemisen aikaan myyjä on lainannut 
osakkeen tai joukkolainan tai sopinut sen 
lainaamisesta, jotta se olisi saatavilla 
toimitusajankohtana;

p) 'lyhyeksi myynnillä' rahoitusvälineen 
tapauksessa sellaisen rahoitusvälineen 
myyntiä, jota myyjä ei omista, ja myyntiä, 
joka saatetaan päätökseen myyjän 
lainaaman tai myyjän lukuun lainatun 
rahoitusvälineen toimittamisella; 

Or. en

Tarkistus 221
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta 

Komission teksti Tarkistus

p) 'lyhyeksi myynnillä' osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa sellaisen 

p) 'lyhyeksi myynnillä' osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa sellaisen 
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osakkeen tai joukkolainan myyntiä, jota 
myyjä ei omista tehdessään sopimuksen 
sen myynnistä, mukaan lukien myynti, 
jossa myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemisen aikaan myyjä on lainannut 
osakkeen tai joukkolainan tai sopinut sen 
lainaamisesta, jotta se olisi saatavilla 
toimitusajankohtana;

osakkeen tai joukkolainan myyntiä, jota 
myyjä ei omista tehdessään sopimuksen 
sen myynnistä, mukaan lukien myynti, 
jossa myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemisen aikaan myyjä on lainannut 
osakkeen tai joukkolainan; kattamaton 
lyhyeksi myynti on kiellettyä;

Or. de

Tarkistus 222
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta 

Komission teksti Tarkistus

p) 'lyhyeksi myynnillä' osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa sellaisen 
osakkeen tai joukkolainan myyntiä, jota 
myyjä ei omista tehdessään sopimuksen 
sen myynnistä, mukaan lukien myynti, 
jossa myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemisen aikaan myyjä on lainannut 
osakkeen tai joukkolainan tai sopinut sen 
lainaamisesta, jotta se olisi saatavilla 
toimitusajankohtana;

p) 'lyhyeksi myynnillä' osakkeen tai 
joukkolainan tapauksessa sellaisen 
osakkeen tai joukkolainan myyntiä, jota 
myyjä ei omista tehdessään sopimuksen 
sen myynnistä, mukaan lukien myynti, 
jossa myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemisen aikaan myyjä on lainannut 
osakkeen tai joukkolainan, jotta se olisi 
saatavilla toimitusajankohtana;

Or. en

Tarkistus 223
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – r alakohta 

Komission teksti Tarkistus

r) 'kauppapaikalla' säänneltyä markkinaa 
tai monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää unionissa;

r) 'kauppapaikalla' säänneltyä markkinaa, 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai kauppojen sisäistä toteuttajaa, joka 
toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana, ja 
soveltuvin osin yhteisön ulkopuolella 
toimivaa järjestelmää, jolla on 
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samankaltaisia toimintoja kuin 
säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisellä 
kaupankäyntijärjestelmällä;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on liian rajoittava. "Kauppapaikan" määritelmän on oltava 
yhdenmukainen rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY) käytetyn kauppapaikka-käsitteen kanssa. 
Määritelmää on mukautettava rahoitusvälineiden markkinoita koskevan direktiivin tulevan 
uudelleentarkastelun mukaisesti.

Tarkistus 224
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

s a) 'laillisella haltijalla' osakkeen, 
joukkovelkakirjan tai muun 
rahoitusvälineen, sellaisena kuin se on 
määriteltynä sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jonka alaisuudessa 
arvopaperit on perustettu, haltijaa.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineen hallussapitoa käsiteltäessä on otettava huomioon erilaiset oikeudelliset 
käsitteet. Asetusehdotuksen 3 artiklan 2 kohta täyttää tarkoituksensa ainoastaan suhteessa 
kansalliseen lainsäädäntöön.

Tarkistus 225
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – s a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

s a) 'kattamattomalla lyhyeksi myynnillä' 
rahoitusvälineen tapauksessa 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä, jossa 
myyjä ei ole lainannut ostajalle 
toimitettavaa rahoitusvälinettä tai tehnyt 
sopimusta sen lainaamisesta ennen 
lyhyeksi myymistä koskevan 
toimeksiannon tekemistä tai 
toimeksiannon tekemisen aikaan.

Or. en

Tarkistus 226
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa:

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa 
taikka jäsenvaltioiden tai unionin 
finanssimarkkinoiden indeksejä:

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa olisi käsiteltävä myös muita välineitä, jotka mahdollistavat 
jäsenvaltioiden tai Euroopan alueen rahoitusmarkkinoiden suorituskykyä koskevan position 
ottamisen (jäsenvaltioiden tapauksessa esimerkiksi osakemarkkinoiden indekseihin perustuvat 
rahastot ja niitä koskevat johdannaiset ja Euroopan alueen tapauksessa indeksirahastot, jotka 
perustuvat erittäin pääomavaltaisten vakavaraisten yritysten suorituskykyyn, sekä näihin 
rahastoihin perustuvat johdannaiset). 
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Tarkistus 227
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa:

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista 
(b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
delta-menetelmään perustuvaa 
mukautusta soveltaen), katsotaan lyhyeksi 
positioksi, joka koskee yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa tai 
jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettua valtion joukkolainaa:

Or. en

Perustelu

EU:n jäsenvaltioiden useat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat nykyisiä lyhyeksi myymisen 
tiedotusjärjestelmiä koskevissa ohjeistuksissaan todenneet, että nettomääräisten positioiden 
laskennassa olisi käytettävä delta-menetelmään perustuvaa mukautusta (eikä nimellisarvoa), 
koska tämä vastaa paremmin johdannaisiin perustuvien etujen taloudellista positiota. Nämä 
tiedot ovat lainsäädäntövallan käyttäjille hyödyllisempiä.

Tarkistus 228
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa:

1. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan lyhyeksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua joukkolainaa:

Or. de
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Tarkistus 229
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti;

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
arvopaperin taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti;

Or. en

Tarkistus 230
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti;

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
taikka järjestelmän kannalta merkittävän 
laitoksen liikkeeseen laskeman 
velkasitoumuksen lyhyeksi myynti;

Or. en

Tarkistus 231
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti;

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin tai 
järjestelmän kannalta merkittävän 
laitoksen liikkeeseen laskeman 
velkasitoumuksen lyhyeksi myynti;

Or. de
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Tarkistus 232
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisen henkilö tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo alenee.

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, joka koskee muuta 
kuin a alakohdassa tarkoitettua 
rahoitusvälinettä ja jossa transaktion 
välitön vaikutus tai yksi sen välittömistä 
vaikutuksista on se, että se tuottaa 
taloudellista etua luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo alenee.

Or. en

Perustelu

EU:n jäsenvaltioiden useat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat nykyisiä lyhyeksi myymisen 
tiedotusjärjestelmiä koskevissa ohjeistuksissaan todenneet, että nettomääräisten positioiden 
laskennassa olisi käytettävä delta-menetelmään perustuvaa mukautusta (eikä nimellisarvoa), 
koska tämä vastaa paremmin johdannaisiin perustuvien etujen taloudellista positiota. Nämä 
tiedot ovat lainsäädäntövallan käyttäjille hyödyllisempiä.

Tarkistus 233
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisen henkilö tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 

b) luonnollisen henkilö tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
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oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo alenee.

oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
arvopaperin, velkasitoumuksen tai 
indeksin hinta tai arvo alenee.

Or. en

Tarkistus 234
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisen henkilö tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo alenee.

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, joka koskee muuta 
kuin a alakohdassa tarkoitettua 
rahoitusvälinettä ja jossa transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo alenee.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä tarkoitetaan sanoilla "josta syntyy tai joka koskee muuta kuin
a alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä".

Tarkistus 235
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
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osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa:

osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua valtion joukkolainaa 
taikka jäsenvaltioiden tai unionin 
finanssimarkkinoiden indeksejä:

Or. en

Tarkistus 236
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa:

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista 
(b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
delta-menetelmään perustuvaa 
mukautusta soveltaen), katsotaan pitkäksi 
positioksi, joka koskee yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa tai 
jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettua valtion joukkolainaa:

Or. en

Perustelu

EU:n jäsenvaltioiden useat lainsäädäntövallan käyttäjät ovat nykyisiä lyhyeksi myymisen 
tiedotusjärjestelmiä koskevissa ohjeistuksissaan todenneet, että nettomääräisten positioiden 
laskennassa olisi käytettävä delta-menetelmään perustuvaa mukautusta (eikä nimellisarvoa), 
koska tämä vastaa paremmin johdannaisiin perustuvien etujen taloudellista positiota. Nämä 
tiedot ovat lainsäädäntövallan käyttäjille hyödyllisempiä.

Tarkistus 237
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
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perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa:

perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskemia velkasitoumuksia:

Or. en

Tarkistus 238
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettu valtion joukkolainaa:

2. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
perustuu jompaankumpaan seuraavista, 
katsotaan pitkäksi positioksi, joka koskee 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa tai jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettua joukkolainaa:

Or. de

Tarkistus 239
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
hallussapito;

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
arvopaperin taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
hallussapito;

Or. en

Tarkistus 240
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskeman velkasitoumuksen 
hallussapito;

a) yrityksen liikkeeseen laskeman 
osakkeen taikka jäsenvaltion tai unionin tai 
järjestelmän kannalta merkittävän 
laitoksen liikkeeseen laskeman 
velkasitoumuksen hallussapito;

Or. de

Tarkistus 241
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo kohoaa.

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että
arvopaperin, velkasitoumuksen tai
indeksiin liittyvän välineen hinta tai arvo 
kohoaa.

Or. en

Tarkistus 242
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, josta syntyy tai joka 
koskee muuta kuin a alakohdassa 
tarkoitettua rahoitusvälinettä, ja transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 

b) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
toteuttama transaktio, joka koskee muuta 
kuin a alakohdassa tarkoitettua 
rahoitusvälinettä ja jossa transaktion 
vaikutus tai yksi sen vaikutuksista on se, 
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että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo kohoaa.

että se tuottaa taloudellista etua 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle siinä tapauksessa, että 
osakkeen tai velkasitoumuksen hinta tai 
arvo kohoaa.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä tarkoitetaan sanoilla "josta syntyy tai joka koskee muuta kuin a 
alakohdassa tarkoitettua rahoitusvälinettä".

Tarkistus 243
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa sellaisen 
lyhyen position ja pitkän position 
laskennassa, joka koskee valtion 
joukkolainaa, on otettava huomioon 
mahdolliset luottoriskinvaihtosopimukset, 
jotka koskevat obligaatiota tai 
jäsenvaltioon tai unioniin liittyvää 
maksuvelvollisuuden laukaisevaa 
tapahtumaa.

3. Sovellettaessa 1 kohtaa ja laskettaessa 
lyhyttä positiota, joka liittyy johonkin 
asianomaisella henkilöllä epäsuorasti 
olevaan lyhyeen positioon (mikä koskee 
myös osuutta indeksin, arvopaperikorin 
tai pörssilistatun rahaston tai vastaavan 
yhteisön osuuden kautta), käytetään 
perusteena sitä, että asianomainen 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
toimii järkevästi ottaen huomioon 
julkisesti saatavissa olevat tiedot, jotka 
koskevat kyseisen indeksin tai 
arvopaperikorin koostumusta tai 
asianomaiseen pörssilistattuun rahastoon 
tai vastaavaan yhteisöön liittyviä osuuksia 
(epäilyksen välttämiseksi tällaista lyhyttä 
positiota laskettaessa minkään henkilön ei 
tarvitse hankkia keneltäkään tällaista 
koostumusta koskevia tosiaikaisia tietoja).
Sovellettaessa 2 kohtaa pitkän position 
laskennassa otetaan tarkoituksesta 
riippumatta huomioon (pitkinä positioina) 
kaikki asianomaisen henkilön osuudet 
kaikissa joukkovelkakirjoissa tai 
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velkakirjoissa, jotka voidaan vaihtaa 
kyseisen yhtiön liikkeeseenlaskemiksi 
osakkeiksi.
Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa sellaisen 
lyhyen position ja pitkän position 
laskennassa, joka koskee valtion 
joukkolainaa, on otettava huomioon 
mahdolliset luottoriskinvaihtosopimukset, 
jotka koskevat obligaatiota tai 
jäsenvaltioon tai unioniin liittyvää 
maksuvelvollisuuden laukaisevaa 
tapahtumaa.

Or. en

Perustelu

Jos yrityksiä vaadittaisiin erittelemään ETF-rahastojen ja laajapohjaisten indeksien rakenne 
reaaliajassa sen määrittämiseksi, onko tietty positio lyhyt, saataisiin vain vähän tai ei 
ollenkaan sääntelijän tai markkinoiden kannalta merkityksellisiä tietoja, ja vaatimuksen 
toteuttaminen olisi suhteettoman kallista. Pitkät positiot on otettava huomioon 
asianmukaisella tavalla, jotta saataisiin todellinen kuva nettomääräisestä lyhyestä positiosta. 
Asiaan liittyvän pitkän position jättäminen huomiotta johtaa joukkolainamarkkinoiden 
likviditeetin vähenemiseen. 

Tarkistus 244
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on jäsenvaltion tai 
unionin liikkeeseen lasketuissa valtion
joukkolainoissa, on vähennetty 
mahdollisesta lyhyestä positiota, joka 
luonnollisella tai oikeushenkilöllä on 
kyseisissä joukkolainoissa, katsotaan 
nettomääräiseksi lyhyeksi positioksi, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettuja valtion

5. Tätä asetusta sovellettaessa positio, joka 
jää jäljelle sen jälkeen, kun mahdollinen 
pitkä positio, joka luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä on joukkolainoissa, on 
vähennetty mahdollisesta lyhyestä 
positiota, joka luonnollisella tai 
oikeushenkilöllä on kyseisissä 
joukkolainoissa, katsotaan 
nettomääräiseksi lyhyeksi positioksi, joka 
koskee joukkolainoja.
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joukkolainoja.

Or. de

Tarkistus 245
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettu laskenta 
on valtion joukkolainojen tapauksessa 
suoritettava kunkin yksittäisen jäsenvaltion 
osalta tai unionin osalta, vaikka 
jäsenvaltiossa tai unionissa sijaitsevat 
erilliset yhteisöt laskisivat liikkeeseen 
valtion joukkolainoja jäsenvaltion tai 
unionin lukuun.

6. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettu laskenta 
on velkasitoumusten tapauksessa 
suoritettava kunkin yksittäisen jäsenvaltion 
osalta tai unionin osalta tai unionissa 
kotipaikkaansa pitävän tai unioniin 
sijoittautuneen järjestelmän kannalta 
merkittävän laitoksen osalta, vaikka 
jäsenvaltiossa tai unionissa sijaitsevat 
erilliset yhteisöt laskisivat liikkeeseen 
valtion joukkolainoja jäsenvaltion tai 
unionin lukuun.

Or. en

Tarkistus 246
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettu laskenta 
on valtion joukkolainojen tapauksessa 
suoritettava kunkin yksittäisen jäsenvaltion 
osalta tai unionin osalta, vaikka 
jäsenvaltiossa tai unionissa sijaitsevat 
erilliset yhteisöt laskisivat liikkeeseen 
valtion joukkolainoja jäsenvaltion tai 
unionin lukuun.

6. Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettu laskenta 
on valtion joukkolainojen tapauksessa 
suoritettava kunkin yksittäisen jäsenvaltion 
osalta tai unionin osalta tai kotipaikkaansa 
unionissa pitävän tai unioniin 
sijoittautuneen järjestelmän kannalta 
merkittävän laitoksen osalta, vaikka 
jäsenvaltiossa tai unionissa sijaitsevat 
erilliset yhteisöt laskisivat liikkeeseen 
valtion joukkolainoja jäsenvaltion tai 
unionin lukuun.
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Or. de

Tarkistus 247
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kun rahastonhoitotoiminnan yhteydessä 
tiettyyn liikkeeseenlaskijaan sovelletaan 
erilaisia investointistrategioita saman 
rahastonhoitajan hoitamien erillisten 
rahastojen kautta, 3, 4, ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen nettomääräisten lyhyiden 
positioiden ja nettomääräisten pitkien 
positioiden laskenta tapahtuu kunkin 
rahaston tasolla. Kun tiettyyn 
liikkeeseenlaskijaan sovelletaan samaa 
investointistrategiaa useamman kuin 
yhden rahaston kautta, kunkin rahaston 
nettomääräiset lyhyet positiot ja 
nettomääräiset pitkät positiot lasketaan 
yhteen. Kun kahta tai useampaa 
osakesalkkua samassa yhteisössä 
hoidetaan harkinnanvaraisesti soveltaen 
tiettyyn liikkeeseenlaskijaan samaa 
investointistrategiaa, nämä positiot on 
laskettava yhteen nettomääräisten 
lyhyiden positioiden tai nettomääräisten 
pitkien positioiden laskemista varten.

Or. en

Perustelu

Rahastonhoitajat toimivat usein sellaisten asiakkaiden puolesta, jotka edustavat hyvin laajaa 
sijoitusstrategioiden kirjoa. On tärkeää, että tällaiset asiakkaiden nettomääräiset lyhyet 
positiot otetaan huomioon yksitellen, koska yhden asiakkaan positioiden laskeminen yhteen 
tai nettomääräinen laskenta muiden asiakkaiden positioiden kanssa olisi harhaanjohtavaa.
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Tarkistus 248
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 3, 4 ja 5 kohtaa 
nettomääräisen lyhyen position ja 
nettomääräisen pitkän position 
laskennassa otetaan huomioon kaikki 
rahoitusvälineet, jotka johtavat suoraan 
tai epäsuoraan sellaiseen rahalliseen 
riskiin, joka liittyy yhtiön 
liikkeeseenlaskettuun osakepääomaan tai 
jäsenvaltion tai unionin joukkolainaan, 
edellyttäen että:
a) taloudellinen osuus, joka on hallussa 
osana koria, indeksirahastoa tai 
pörssilistattua rahastoa, määritetään 
soveltaen asianomaisen indeksin tai 
arvopaperikorin tai omistetun 
pörssilistatun rahaston koostumusta 
koskevaa tietoa, joka on julkisesti 
saatavissa laskentahetkellä, ja laskennan 
suorittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön ei edellytetä hankkivan 
koostumusta koskevaa ajantasaista tietoa 
miltään henkilöltä; ja
b) pitkän position laskennassa otetaan 
huomioon osuudet velkakirjoista, jotka 
voidaan muuntaa asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeiksi.

Or. en

Perustelu

Nettomääräisten lyhyiden positioiden laskenta olisi suoritettava deltamukautusta soveltaen 
todellista rahallista positiota vastaavalla tavalla. Tällaisten nettomääräisten lyhyiden 
positioiden laskentatavan ovat omaksuneet monet EU:n sääntelyviranomaiset (esimerkiksi 
Yhdistyneen kuningaskunnan FSA ja Alankomaiden AFM) niiden ohjatessa tietojen 
ilmoittamista koskevia menettelyjä. Delta ilmoittaa sen, missä määrin osakkeen 
hinnanmuutokset vaikuttavat johdannaisvälineeseen. 1 kohdan b alakohtaan liittyen on tehty 
muutos säännöksen selventämiseksi.
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Tarkistus 249
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

6 a. Sovellettaessa 3, 4 ja 5 kohtaa 
nettomääräisen lyhyen position ja 
nettomääräisen pitkän position 
laskennassa otetaan huomioon kaikki 
rahoitusvälineet, jotka johtavat suoraan 
tai epäsuoraan sellaiseen rahalliseen 
riskiin, joka liittyy yhtiön 
liikkeeseenlaskettuun osakepääomaan tai 
jäsenvaltion tai unionin joukkolainaan, 
edellyttäen että:
a) taloudellinen osuus, joka on hallussa 
osana koria, indeksirahastoa tai 
pörssilistattua rahastoa, määritetään 
soveltaen asianomaisen indeksin tai 
arvopaperikorin tai omistetun 
pörssilistatun rahaston koostumusta 
koskevaa tietoa, joka on julkisesti 
saatavissa laskentahetkellä, ja laskennan 
suorittavan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön ei edellytetä hankkivan 
koostumusta koskevaa ajantasaista tietoa 
miltään henkilöltä; ja
b) pitkän position laskennassa otetaan 
huomioon osuudet velkakirjoista, jotka 
voidaan muuntaa asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeiksi.

Or. en

Perustelu

Näin saavutetaan yhdenmukaisuus CESR:n mallin kanssa, joka koskee osakkeiden lyhyeksi 
myyntiä koskevaa yleiseurooppalaista tiedotusjärjestelmä.
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Tarkistus 250
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) tapaukset, joissa luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön katsotaan pitävän 
hallussaan 2 kohdassa tarkoitettua osaketta
tai velkasitoumusta;

a) tapaukset, joissa luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön katsotaan pitävän 
hallussaan 2 kohdassa tarkoitettua
arvopaperia tai velkasitoumusta;

Or. en

Tarkistus 251
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

c a) indekseihin liittyvien välineiden 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
laskemismenetelmä.

Or. en

Tarkistus 252
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan 
sellaista luottoriskinvaihtosopimusta 
koskeva kattamaton positio, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon, siltä 
osin kuin luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 

1. Kaupankäynti 
luottoriskinvaihtosopimuksilla ja muilla 
välineillä, joilla pyritään suojautumaan
luottoriskiltä, on kielletty unionin
rahoitusmarkkinoilla.
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luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka 
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus riskikohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en

Tarkistus 253
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden 
alenemisen riskiltä, jos luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on toinen
positio, jonka arvoon tämä aleneminen 
vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus rikiskohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
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maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en

Tarkistus 254
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuuden 
alenemisen riskiltä, jos luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on toinen
positio, jonka arvoon tämä aleneminen 
vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus rikiskohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en
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Perustelu

Valtion joukkolainoja koskevat luottoriskinvaihtosopimukset ovat tehokas tapa vähentää 
riskiä eri välineissä kohde-etuutena olevaa valtion joukkolainaa lukuun ottamatta. 
Rajoitusten tai tietojen antamista koskevien vaatimusten asettaminen markkinatoimijoille, 
jotka käyttävät luottoriskinvaihtosopimuksia yrityksen joukkolainojen suojaamiseen, estää 
kyseisiä osapuolia sijoittamasta tällaisiin lainoihin ja vaikuttaa näin merkittävästi yritysten 
mahdollisuuksiin hankkia rahoitusta.

Tarkistus 255
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka 
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen
asianomaiseen jäsenvaltioon tai unioniin 
liittyvältä riskiltä tai riskiltä, joka liittyy
omaisuuteen tai arvopapereihin, jotka 
ovat yhteisöissä tai jotka ovat laskeneet 
liikkeeseen yhteisöt asianomaisella 
lainkäyttöalueella ja jotka ovat 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
salkussa. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en
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Perustelu

Valtion luottoriskinvaihtosopimuksia käytetään maan riskeiltä suojaamiseen eri tavoin, ei 
pelkästään velkapositioina (esimerkiksi pitämällä yllä omaisuutta koskevaa salkkua 
kyseisessä valtiossa). Siten unionin jäsenvaltion obligaatiota koskevan 
luottoriskinvaihtosopimuksen positiota ei välttämättä pitäisi katsoa kattamattomaksi, jos sitä 
käytetään salkkuun sisältyvältä riskiltä suojautumiseen.

Tarkistus 256
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka 
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä
jäsenvaltion tai unionin obligaation
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai on olemassa 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
varallisuuden arvon alenemisen riski, kun 
varallisuuden arvo korreloi positiivisesti
jäsenvaltion tai unionin obligaation hinnan 
kanssa. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en
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Tarkistus 257
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen pitkä 
positio, joka liittyy liikkeeseenlaskijan 
joukkolainaan, jonka hinta näyttää olevan 
vahvasti yhteydessä jäsenvaltion tai 
unionin obligaation hintaan. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus rikiskohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin tai kotipaikkaansa unionissa 
pitävän tai unioniin sijoittautuneen 
järjestelmän kannalta merkittävän 
laitoksen obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen pitkä 
positio, joka liittyy liikkeeseenlaskijan 
joukkolainaan, jonka hinta näyttää olevan 
vahvasti yhteydessä jäsenvaltion tai 
unionin obligaation hintaan. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus rikiskohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. de

Tarkistus 258
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva pitkä positio tai mahdollinen 
pitkä positio, joka liittyy 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaan, jonka 
hinta näyttää olevan vahvasti yhteydessä 
jäsenvaltion tai unionin obligaation 
hintaan. Luottoriskinvaihtosopimuksen 
osapuolella, jolla on velvollisuus suorittaa 
maksu tai maksaa korvaus rikiskohteesta 
aiheutuvan luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä katsotaan olevan sellaista 
luottoriskinvaihtosopimusta koskeva 
kattamaton positio, joka liittyy jäsenvaltion 
tai unionin obligaatioon, siltä osin kuin 
luottoriskinvaihtosopimuksen 
tarkoituksena ei ole suojautuminen 
liikkeeseenlaskijan luottoriskiltä, jos 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjaa 
koskeva positiivinen riski tai positiivinen 
riski, joka liittyy liikkeeseenlaskijan 
joukkolainaan, jonka hinta näyttää olevan 
vahvasti yhteydessä jäsenvaltion tai 
unionin obligaation hintaan. 
Luottoriskinvaihtosopimuksen osapuolella, 
jolla on velvollisuus suorittaa maksu tai 
maksaa korvaus rikiskohteesta aiheutuvan 
luottotappion tapauksessa tai 
riskikohteeseen liittyvän 
maksuvelvollisuuden laukaisevan 
tapahtuman tapauksessa, ei kyseisen 
obligaation vuoksi ole tässä kohdassa 
tarkoitettua kattamatonta positiota.

Or. en

Perustelu

Katettujen luottoriskinvaihtosopimusten määritelmää on laajennettava tapauksiin, joissa 
pitkä positio otetaan johdannaisilla eikä valtion joukkolainojen suorilla omistuksilla.
Luottoriskinvaihtosopimusten kaltaisia johdannaisia käytetään usein kurssiriskin 
hallitsemiseksi.

Tarkistus 259
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun
ilmoituskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun
ilmoituskynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 260
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituskynnysarvon.

Or. en

Perustelu

Keskitetty ilmoitus on paljon kätevempi ilmoitusvelvollisten sijoittajien kannalta. Olisi 
perustettava tietokanta, johon toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy.
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Tarkistus 261
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio,
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on ilmoitettava 
asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille aina, kun positio saavuttaa 
tai alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun ilmoituskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, on 
ilmoitettava asianomaisille toimivaltaisille 
viranomaisille aina, kun positio saavuttaa 
tai alittaa sen kannalta merkityksellisen 2
kohdassa tarkoitetun ilmoituskynnysarvon.

Or. en

Perustelu

Yrityksen liikkeeseen laskettuun osakepääomaan voidaan sijoittaa myös yksityisesti. Tämä 
mahdollisuus olisi otettava huomioon asetuksessa.

Tarkistus 262
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava asianomaisille 
toimivaltaisille viranomaisille siitä 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä.
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ilmoituskynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 263
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
ilmoituskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,2 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 264
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
ilmoituskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,2 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmoitus kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyvistä kaikista lyhyistä positioista näin matalaa 
kynnystä soveltaen johtaisi todennäköisesti päivittäisten ilmoitusten suureen määrään. Tämä 
taso voisi aiheuttaa sääntelyviranomaiselle ja yksittäisille yrityksille suuren hallinnollisen 
taakan ja toisi paljon turhaa tietoa, johon tärkeät tiedot voisivat hukkua. Ilmoituskynnyksissä 



PE456.773v01-00 90/131 AM\853802FI.doc

FI

tulisi soveltaa joustavuutta.

Tarkistus 265
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

3. Tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) voi laatia 
ja lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 2 
kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
mukauttamisesta finanssimarkkinoiden 
kehityksen perusteella. Komissio voi
kolmen kuukauden kuluessa Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) 
lausunnon saamisesta muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 266
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

3. Komissio määrittää 1 kohdassa 
tarkoitetut kynnysarvot 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja
37 ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin.

Or. en
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Perustelu

Ilmoitus kaikkiin rahoitusvälineisiin liittyvistä kaikista lyhyistä positioista näin matalaa 
kynnystä soveltaen johtaisi todennäköisesti päivittäisten ilmoitusten suureen määrään. Tämä 
taso voisi aiheuttaa sääntelyviranomaiselle ja yksittäisille yrityksille suuren hallinnollisen 
taakan ja toisi paljon turhaa tietoa, johon tärkeät tiedot voisivat hukkua. Ilmoituskynnyksissä 
tulisi soveltaa joustavuutta.

Tarkistus 267
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 

kauppapaikassa
Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi. 
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantojen merkintä antaisi epätäydellisen kuvan ja lisäisi toteutuskustannuksia. Se 
vaikuttaisi suhteettoman paljon pieniin välittäjiin ja markkinatoimijoihin, ja vaikutus 
kohdistuisi viime kädessä sijoittajiin ja liikkeeseenlaskijoihin. Tarvittava entistä parempi 
avoimuus ja lyhyeksi myynnin entistä parempi seuranta voidaan saavuttaa parhaiten 
ilmoittamalla lyhyeksi myyntiin liittyvät nettomääräiset lyhyet positiot sääntelyviranomaisille.
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Tarkistus 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 

kauppapaikassa
Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi. 
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantojen merkintää koskeva vaatimus merkitsee lisäkustannuksia kauppapaikoille ja 
välittäjille tuomatta selvää etua sääntelyviranomaisille. Lisäksi toimeksiantojen merkinnän 
avulla saatavat tiedot olisivat epätäydellisiä (OTC-kauppa jää menettelyn ulkopuolelle) 
eivätkä ne vastaisi tietoja, joita saadaan päivän päätteeksi lasketusta nettomääräisesti 
lyhyestä positiosta.

Tarkistus 269
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
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Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 
kauppapaikassa

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi. 
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantojen merkintä kauppapaikoilla ei ole riittävä toimi avoimuuden lisäämiseksi. 
Tällainen toimeksiantojen merkintä johtaa korkeisiin täytäntöönpanokustannuksiin käyttäjille, 
infrastruktuurin tarjoajille sekä kauppapaikoille. Kustannukset tulevat viime kädessä 
sijoittajien maksettaviksi samalla, kun saadut lisäedut ovat kyseenalaisia.

Tarkistus 270
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 

kauppapaikassa
Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
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jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi. 
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Perustelu

Vaikka lyhyet positiot helpottavat markkinoiden valvontaa, on epäselvää, mitä lisäarvoa 
toimeksiantojen lyhyeksi merkitsemisestä saadaan. Lisäksi rahoitusmarkkinadirektiivissä 
markkinaosapuolet velvoitetaan raportoimaan sääntelyviranomaisille kaikista toteutetuista 
liiketoimista. 

Tarkistus 271
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 

kauppapaikassa
Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi. 
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en
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Perustelu

EU:n sääntelykehyksen suhteellisuuden takaamiseksi olisi valittava yksi menettely (ehdotettu 
tietojen ilmoittamiseen liittyvä menettely) kahden samaan päämäärään tähtäävän menettelyn 
asemesta.

Tarkistus 272
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 
kauppapaikassa

Lyhyeksi myynnistä ilmoittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille

Or. en

Tarkistus 273
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen 
kauppapaikassa

Lyhyiden toimeksiantojen merkitseminen

Or. en

Perustelu

Arvopaperit olisi merkittävä riippumatta siitä, käydäänkö niillä kauppaa kauppapaikassa vai 
OTC-kaupankäynnin avulla.

Tarkistus 274
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi.
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Komissio pyytää Euroopan 
valvontaviranomaista (EAMV) 
muuttamaan asetuksen (EY) 
N:o 1287/2006 liitettä I niin, että sen 
mukaan lyhyeksimyyntiä harjoittavien 
välittäjien on ilmoitettava 
lyhyeksimyynnistä toimivaltaiselle 
viranomaiselle tällaista myyntiä 
koskevassa selvityksessä.

Or. en

Tarkistus 275
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa, merkitsevät 
toimeksiannot lyhyiksi toimeksiannoiksi, 
jos myyjä myy osakkeen lyhyeksi.
Kauppapaikan on julkaistava vähintään 
kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Kaikkien direktiivin 2004/39/EY 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sijoituspalveluyritysten ja kaikkien 
säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien jäsenten on 
sisällytettävä saman direktiivin 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 
liiketoimia koskeviin tietoihin kenttä, josta 
osakekauppojen ollessa kyseessä ilmenee, 
onko liiketoimessa kyse lyhyeksi 
myynnistä.

Tällaista lyhyeksi myyntiä koskevat kootut 
tiedot on julkistettava.
Komissio hyväksyy 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 38 
artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteet, joiden avulla määritetään 
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tällaisten koottujen tietojen julkistaminen.

Or. en

Perustelu

Lyhyeksi myynti säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ja 
OTC-kauppana voitaisiin ottaa huomioon, mikä takaa entistä paremman tiedonsaannin sekä 
sääntelijöille että suurelle yleisölle. Olemassa olevan mekanismin käyttäminen on paljon 
edullisempaa kuin kokonaan uuden järjestelmän luominen. On toivottavaa, että liiketoimia 
koskevat ilmoitukset tehdään jatkossa suoraan EAMV:lle (katso rahoitusmarkkinadirektiivin 
tarkistamista koskevaa kuulemista). Tämä takaisi liiketoimia koskevien ilmoitusten yhteisen 
sisällön ja muodon, helpottaisi sääntelyviranomaisten välistä tiedonvaihtoa markkinoiden 
väärinkäytön valvonnassa ja mahdollistaisi EAMV:lle yhdenmukaisten tietojen julkistamisen.

Tarkistus 276
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on 
merkitty lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, tai 
sijoituspalveluyrityksen, joka toteuttaa 
asiakkaiden puolesta näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on otettava poikkeuksellisia 
tilanteita varten käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa
tai sijoituspalveluyrityksen kautta, voivat 
merkitä toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi.

Or. en
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Tarkistus 277
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Kauppapaikan, joka on ottanut
arvopapereita julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi, tai sijoituspalveluyrityksen, 
joka toteuttaa asiakkaiden puolesta tai 
omaan lukuunsa näihin välineisiin 
liittyviä toimeksiantoja kauppapaikan 
ulkopuolella, on otettava käyttöön 
menettelyt, joilla varmistetaan, että 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
jotka toteuttavat toimeksiantoja kyseisessä 
kauppapaikassa tai 
sijoituspalveluyrityksen kautta, voivat 
merkitä toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy
arvopapereita lyhyeksi. Kauppapaikan tai 
sijoituspalveluyrityksen on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Perustelu

Arvopaperit olisi merkittävä riippumatta siitä, käydäänkö niillä kauppaa kauppapaikassa vai 
OTC-kaupankäynnin avulla.

Tarkistus 278
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
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varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja ja käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Tarkistus 279
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kauppapaikan on julkaistava 
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
otettava käyttöön menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, jotka toteuttavat 
toimeksiantoja kyseisessä kauppapaikassa, 
merkitsevät toimeksiannot lyhyiksi 
toimeksiannoiksi, jos myyjä myy osakkeen 
lyhyeksi. Kerätyt tiedot on annettava myös 
toimivaltaisten viranomaisten saataville.
Kauppapaikan on julkaistava kustakin 
osakkeesta, jolla kyseisellä 
kauppapaikalla käydään kauppaa,
vähintään kerran päivässä kooste niiden 
toimeksiantojen määristä, jotka on merkitty 
lyhyiksi toimeksiannoiksi.

Or. en

Tarkistus 280
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
7 artikla
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Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Osakkeita koskevien merkittävien 

nettomääräisten lyhyiden positioiden 
julkistaminen

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
lyhyt positio, jonka osakkeita on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava 
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, 
kun positio saavuttaa tai alittaa sen 
kannalta merkityksellisen 2 kohdassa 
tarkoitetun julkistamiskynnysarvon.
2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on 
prosentuaalinen osuus, joka on 
0,5 prosenttia kyseisen yrityksen 
liikkeeseen lasketun osakepääoman 
arvosta, ja ilmoitus on annettava kyseisen 
kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 
prosentin välein.
3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkinen ilmoittaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti pieniin 
rahastoihin. Se saattaa aiheuttaa myötäsyklistä käyttäytymistä, laskea osakkeiden kursseja, 
vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä, vähentää likviditeettiä ja vähentää 
hinnanmuodostuksen tehokkuutta markkinoiden käyttäjien kannalta, joita ovat piensijoittajat, 
eläkerahastot ja yrityssektorin liikkeeseenlaskijat. 5 artiklan ilmoittamista koskevien 
sääntöjen avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat saada relevantteja tietoja 
järjestelmäriskien seuraamista varten ilman merkittävää kuormitusta.
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Tarkistus 281
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
lyhyt positio, jonka osakkeita on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, 
kun positio saavuttaa tai alittaa sen 
kannalta merkityksellisen 2 kohdassa
tarkoitetun julkistamiskynnysarvon.

1. Asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset julkaisevat päivittäin 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
kokonaismäärää koskevat
yksityiskohtaiset tiedot kaikista 
osakkeista, joista ne ovat saaneet 
5 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen. Tässä 
julkistamisessa ei yksilöidä 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
haltijoita.

Or. en

Tarkistus 282
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
lyhyt positio, jonka osakkeita on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
julkaistava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

Or. en
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Tarkistus 283
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen 
yrityksen liikkeeseen laskettua 
osakepääomaa koskeva nettomääräinen 
lyhyt positio, jonka osakkeita on otettu 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava 
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

1. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kunkin 
kaupankäyntipäivän päätteeksi julkisesti 
mahdolliset sellaisen yrityksen liikkeeseen 
laskettua osakepääomaa koskevat kootut 
nettomääräiset lyhyet positiot, jonka 
osakkeita on otettu julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi kauppapaikassa, on julkaistava 
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

Or. en

Tarkistus 284
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio,
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, on julkaistava 
yksityiskohtaiset tiedot positiosta aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, on 
julkaistava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun 
julkistamiskynnysarvon.

Or. en
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Perustelu

Arvopaperit olisi merkittävä riippumatta siitä, käydäänkö niillä kauppaa kauppapaikassa vai 
OTC-kaupankäynnin avulla.

Tarkistus 285
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on julkaistava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa sen kannalta merkityksellisen 2 
kohdassa tarkoitetun
julkistamiskynnysarvon.

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on sellaisen yrityksen 
liikkeeseen laskettua osakepääomaa 
koskeva nettomääräinen lyhyt positio, 
jonka osakkeita on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, 
on ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
positiosta Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) aina, kun 
positio saavuttaa tai alittaa sen kannalta 
merkityksellisen 2 kohdassa tarkoitetun
julkistamiskynnysarvon. Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) julkistaa 
tällaiset positiot.

Or. en

Perustelu

Kaikki ilmoitettavien positioiden haltijat voivat ilmoittaa ne yhdelle elimelle eli EAMV:lle sen 
sijaan, että ilmoitus annettaisiin jollekin 27 erilaisesta sääntelyviranomaisesta asianomaisen 
osakkeen mukaan. Muutetun säännöksen avulla kaikista julkisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin 
kuuluvista positioista voidaan ilmoittaa julkisesti yhdessä paikassa, kuten EAMV:n 
verkkosivuilla. Tarkistus mahdollistaa myös mittakaavaedut sellaisille EAMV:n 
viranomaisjäsenille, joista jokaisen olisi muutoin perustettava ilmoittamis- ja 
julkistamismekanismit.



PE456.773v01-00 104/131 AM\853802FI.doc

FI

Tarkistus 286
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kun luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ilmoittanut, että 
yrityksen osakkeeseen liittyvä lyhyt positio 
on saavuttanut tai ylittänyt julkistamiseen 
liittyvän 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kynnysarvon, Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) julkistaa 
kertomuksen lyhyistä positioista 
päivittäin. Ilmoitus tehdään kootussa 
muodossa, eikä se sisällä position haltijaa 
koskevia tietoja.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkistaminen ei auta sääntelyviranomaisia markkinoiden 
väärinkäytön havaitsemisessa ja se altistaa lyhyiden positioiden haltijat asianomaisten 
osakkeiden nopealle hinnannousulle ja muille väärinkäytöksille. Se kannustaa 
laumakäyttäytymiseen, se vähentää likviditeettiä, koska sijoittajat eivät pidä siitä, että heidän 
lyhyet positionsa tulevat yhtiöiden tietoon, ja siksi ne katsovat parhaaksi välttää lyhyeksi 
myyntiä. Tietojen julkaiseminen kootusti tarjoaa hyödyllistä informaatiota 
markkinatoimijoille.

Tarkistus 287
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on 
prosentuaalinen osuus, joka on 
0,5 prosenttia kyseisen yrityksen 
liikkeeseen lasketun osakepääoman 
arvosta, ja ilmoitus on annettava kyseisen 

Poistetaan.
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kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 
prosentin välein.

Or. en

Tarkistus 288
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,5 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 3 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

Or. en

Perustelu

Lyhyet positiot ovat markkinoiden muille toimijoille merkki siitä, että sijoittaja pitää osakkeen 
nykyhintaa hintaa liian korkeana. Jos markkinoiden muut toimijat ovat samaa mieltä, hinta 
korjautuu niidenkin myydessä osaketta, kuten Enronin kohdalla tapahtui. Tämä lyhyeksi 
myyntiin liittyvä toiminto toteutuu vain, kun korkeampi 3 prosentin kynnys ylittyy, koska 
pienemmillä positioilla on pienempi merkitys, ja ne johtaisivat vain likviditeetin 
vähenemiseen, kun sijoittajat epäröivät ottaa ja julkistaa pienempiä lyhyitä positioita.

Tarkistus 289
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 0,5 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 

2. Asian kannalta merkityksellinen 
julkistamiskynnysarvo on prosentuaalinen 
osuus, joka on 1 prosenttia kyseisen 
yrityksen liikkeeseen lasketun 
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osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosentin välein.

osakepääoman arvosta, ja ilmoitus on 
annettava kyseisen kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,2 prosentin välein.

Or. en

Perustelu

Olemme vakuuttuneita siitä, että "osakkeita koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden julkistaminen" toisi etuja, jotka olisivat kustannuksia merkittävämpiä.
Nykyisen säännöksen vaikutuksen rajoittamiseksi ehdotamme kynnysten korottamista.

Tarkistus 290
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

Julkistamisessa ei yksilöidä 
nettomääräisten lyhyiden positioiden 
haltijoita.

Or. en

Perustelu

Koottu ja nimetön julkistaminen on paras keino saavuttaa toiminnan tavoite ilman, että 
vahingoitetaan markkinoita käyttäviä sijoittajia ja liikkeeseenlaskijoita.

Tarkistus 291
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja 

Poistetaan.
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finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 292
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi muuttaa 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 mukaisin edellytyksin 2 kohdassa 
mainittuja kynnysarvoja
finanssimarkkinoiden kehitysnäkymien 
perusteella.

3. Tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) voi laatia 
ja lähettää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon 
2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
mukauttamisesta finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella.

Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa 
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
lausunnon saamisesta muuttaa 36 
artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä ja 37 ja 38 artiklan mukaisin 
edellytyksin 2 kohdassa mainittuja 
kynnysarvoja finanssimarkkinoiden 
kehitysnäkymien perusteella.

Or. en

Tarkistus 293
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Valtion joukkolainoja ja 

luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 

positioiden ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille
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1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle aina, kun 
kyseisenkaltainen positio saavuttaa tai 
alittaa kyseisen jäsenvaltion tai unionin 
kannalta merkityksellisen 
ilmoituskynnysarvon:
a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin 
liikkeeseen laskettuja valtion 
joukkolainoja;
b) kattamaton positio, joka koskee 
luottoriskinvaihtosopimusta, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon.
2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään kutakin 
jäsenvaltiota ja unionia koskevat lisätasot, 
jotka määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.
3. Komissio määrittää 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 2 
kohdassa tarkoitetut määrät ja lisätasot. 
Se ottaa huomioon kaikki seuraavat 
seikat:
a) sen, että kynnysarvoja ei saa asettaa 
tasolle, joka merkitsisi ilmoitusten 
vaatimista arvoltaan minimaalisista 
positioista;
b) kunkin jäsenvaltion ja unionin 
liikkeeseen laskettujen valtion 
joukkolainojen kokonaisarvo sekä niiden 
positioiden keskikoko, jotka 
markkinatoimijoilla on hallussaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai unionissa 
julkisen kaupan käynnin kohteeksi 
otetuissa joukkolainoissa.

Or. en
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Perustelu

Mitkään todisteet eivät tue sitä, että vaaditaan valtion joukkolainoja koskeviin lyhyisiin 
positioihin liittyvä pysyvä julkistamisvelvoite. Komission työryhmän kertomuksessa valtion 
joukkolainoja koskevien luottoriskinvaihtosopimusten ja joukkolainamarkkinoiden välisistä 
keskinäisistä vaikutuksista tehtyjen havaintojen perusteella mitkään ratkaisevat todisteet eivät
viittaa siihen, että luottoriskinvaihtosopimusten markkinoiden kehitys aiheuttaisi korkeampia 
rahoituskustannuksia jäsenvaltioille. On kuitenkin pantava merkille, että valtion 
joukkolainoja koskevien luottoriskinvaihtosopimusten markkinat ovat tehokkaat ja ne 
hyödyttävät jäsenvaltioita.

Tarkistus 294
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Valtion joukkolainoja ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien 
merkittävien nettomääräisten lyhyiden 
positioiden ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille

Muita rahoitusvälineitä kuin osakkeita
koskevien merkittävien nettomääräisten 
lyhyiden positioiden ilmoittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille

Or. en

Perustelu

Other than by using shares or bonds, investors can take short positions on the issued share 
capital of a company or on the issued sovereign debt of a country by using other financial 
instruments such as Contracts for Difference, Exchange Traded Funds or other equity 
derivatives. Disclosure to competent authorities is necessary for reasons of market stability 
and investor protection both in the stock and in the debt markets - for this reason, the 
proposed Regulation should also consider other instruments that allow taking positions in the 
performance of the financial market of a Member State (e.g. index funds based on stock 
market indices and derivatives based on those funds) or of the European area (e.g. index 
funds based on the performance of the most highly capitalised blue chip companies in Europe 
and derivatives based on those funds).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 295
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle aina, kun 
kyseisenkaltainen positio saavuttaa tai 
alittaa kyseisen jäsenvaltion tai unionin 
kannalta merkityksellisen 
ilmoituskynnysarvon:

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava
Euroopan valvontaviranomaiselle 
(EAMV):

Or. en

Perustelu

Kaikki yhtiön osakkeisiin liittyvät nettomääräiset positiot on ilmoitettava EAMV:lle, jotta 
viranomainen saa yleiskuvan lyhyistä positioista. On tärkeää saada aikaan täysi avoimuus 
valtion joukkolainoihin liittyvien välineiden sekä tällaisia välineitä koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten suhteen, koska tällaisilla tuotteilla voi olla vaikutusta 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin vakauteen.

Tarkistus 296
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle aina, kun kyseisenkaltainen 
positio saavuttaa tai alittaa kyseisen
jäsenvaltion tai unionin kannalta 
merkityksellisen ilmoituskynnysarvon:

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava
positiota koskevat yksityiskohdat 
Euroopan valvontaviranomaiselle 
(EAMV) aina, kun kyseisenkaltainen 
positio saavuttaa tai alittaa kyseisen 
jäsenvaltion tai unionin kannalta 
merkityksellisen ilmoituskynnysarvon:
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Or. en

Perustelu

Kaikki ilmoitettavien positioiden haltijat voivat ilmoittaa ne yhdelle elimelle eli EAMV:lle sen 
sijaan, että ilmoitus annettaisiin jollekin 27 erilaisesta sääntelyviranomaisesta asianomaisen 
osakkeen mukaan. Muutetun säännöksen avulla kaikista julkisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin 
kuuluvista positioista voidaan ilmoittaa julkisesti yhdessä paikassa, kuten EAMV:n 
verkkosivuilla. Tarkistus mahdollistaa myös mittakaavaedut sellaisille EAMV:n 
viranomaisjäsenille, joista jokaisen olisi muutoin perustettava ilmoittamis- ja 
julkistamismekanismit.

Tarkistus 297
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle aina, kun kyseisenkaltainen 
positio saavuttaa tai alittaa kyseisen 
jäsenvaltion tai unionin kannalta
merkityksellisen ilmoituskynnysarvon:

1. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jolla on mikä tahansa 
seuraavista positioista, on ilmoitettava 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle heti, kun kyseisenkaltainen 
positio saavuttaa tai alittaa 
merkityksellisen ilmoituskynnysarvon:

Or. en

Tarkistus 298
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja;

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja, tai 
sellaista rahoitusvälinettä koskeva 
nettomääräinen lyhyt positio, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin 
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liikkeeseenlaskemaan valtion 
joukkolainaan;

Or. en

Tarkistus 299
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja;

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin tai 
unioniin sijoittautuneen tai unionissa 
kotipaikkaansa pitävän järjestelmän 
kannalta merkittävän laitoksen
liikkeeseen laskettuja valtion 
joukkolainoja;

Or. en

Tarkistus 300
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin liikkeeseen 
laskettuja valtion joukkolainoja;

a) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
koskee jäsenvaltion tai unionin tai 
kotipaikkaansa unionissa pitävän tai 
unioniin sijoittautuneen järjestelmän 
kannalta merkittävän laitoksen
liikkeeseen laskettuja joukkolainoja,

Or. de

Tarkistus 301
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

b) kattamaton positio, joka koskee 
luottoriskinvaihtosopimusta, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kattamaton positio, joka koskee 
luottoriskinvaihtosopimusta, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon.

b) nettomääräinen lyhyt positio, joka 
liittyy jonkin jäsenvaltion tai unionin
finanssimarkkinaindekseihin, tai 
nettomääräinen lyhyt positio 
rahoitusvälineissä, jotka liittyvät jonkin 
jäsenvaltion tai unionin 
finanssimarkkinaindekseihin.

Or. en

Tarkistus 303
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kattamaton positio, joka koskee 
luottoriskinvaihtosopimusta, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon.

b) kattamaton positio, joka koskee 
luottoriskinvaihtosopimusta, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin tai kotipaikkaansa 
unionissa pitävän tai unioniin 
sijoittautuneen järjestelmän kannalta 
merkittävän laitoksen obligaatioon,

Or. de
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Tarkistus 304
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) yhtiön liikkeeseenlaskettuun 
osakepääomaan liittyvä nettomääräinen 
lyhyt positio.

Or. en

Tarkistus 305
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään kutakin 
jäsenvaltiota ja unionia koskevat lisätasot, 
jotka määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki yhtiön osakkeisiin liittyvät nettomääräiset positiot on ilmoitettava EAMV:lle, jotta 
viranomainen saa yleiskuvan lyhyistä positioista. On tärkeää saada aikaan täysi avoimuus 
valtion joukkolainoihin liittyvien välineiden sekä tällaisia välineitä koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten suhteen, koska tällaisilla tuotteilla voi olla vaikutusta 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin vakauteen.

Tarkistus 306
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään kutakin 
jäsenvaltiota ja unionia koskevat lisätasot, 
jotka määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.

2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään kutakin 
jäsenvaltiota ja unionia koskevat lisätasot, 
jotka määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.
Ilmoittamisen kynnysarvot julkaistaan 
keskitetyssä tietokannassa.

Or. en

Perustelu

Sovellettavia kynnyksiä koskevien tietojen on oltava saatavissa keskitetyssä tietokannassa.

Tarkistus 307
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot perustuvat alustavaan 
määrään, johon lisätään kutakin 
jäsenvaltiota ja unionia koskevat lisätasot, 
jotka määritetään toimenpiteissä, jotka 
komissio toteuttaa 3 kohdan mukaisesti.

2. Asian kannalta merkitykselliset 
kynnysarvot määritetään toimenpiteissä, 
jotka komissio toteuttaa 3 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta saataisiin aikaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkien jäsenvaltioiden kesken, 
ilmoituskynnykset on yhdenmukaistettava koko unionissa.
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Tarkistus 308
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio määrittää 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 37 
ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 2 
kohdassa tarkoitetut määrät ja lisätasot. 
Se ottaa huomioon kaikki seuraavat 
seikat:

Poistetaan.

a) sen, että kynnysarvoja ei saa asettaa 
tasolle, joka merkitsisi ilmoitusten 
vaatimista arvoltaan minimaalisista 
positioista;
b) kunkin jäsenvaltion ja unionin 
liikkeeseen laskettujen valtion 
joukkolainojen kokonaisarvo sekä niiden 
positioiden keskikoko, jotka 
markkinatoimijoilla on hallussaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai unionissa 
julkisen kaupan käynnin kohteeksi 
otetuissa joukkolainoissa.

Or. en

Perustelu

Kaikki yhtiön osakkeisiin liittyvät nettomääräiset positiot on ilmoitettava EAMV:lle, jotta 
viranomainen saa yleiskuvan lyhyistä positioista. On tärkeää saada aikaan täysi avoimuus 
valtion joukkolainoihin liittyvien välineiden sekä tällaisia välineitä koskevien 
luottoriskinvaihtosopimusten suhteen, koska tällaisilla tuotteilla voi olla vaikutusta 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin vakauteen.

Tarkistus 309
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio määrittää 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja
37 ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin 
2 kohdassa tarkoitetut määrät ja lisätasot. 
Se ottaa huomioon kaikki seuraavat seikat:

3. Komissio määrittää 36 artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja
37 ja 38 artiklan mukaisin edellytyksin
2 kohdassa tarkoitetut asian kannalta 
merkitykselliset ilmoittamisen 
kynnysarvot. Se ottaa huomioon kaikki 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 310
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) kunkin jäsenvaltion ja unionin 
liikkeeseen laskettujen valtion 
joukkolainojen kokonaisarvo sekä niiden 
positioiden keskikoko, jotka 
markkinatoimijoilla on hallussaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai unionissa 
julkisen kaupan käynnin kohteeksi 
otetuissa joukkolainoissa.

b) kunkin jäsenvaltion ja unionin 
liikkeeseen laskettujen valtion 
joukkolainojen kokonaisarvo sekä niiden 
positioiden vaihto ja keskikoko, jotka 
markkinatoimijoilla on hallussaan 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai unionissa 
julkisen kaupan käynnin kohteeksi 
otetuissa joukkolainoissa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon valtion joukkolainamarkkinoiden erityispiirteet, erityiset kynnykset 
kullekin jäsenvaltiolle vaikuttavat tarpeellisilta. Kynnyksen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon 
jokaisten valtion joukkolainamarkkinoiden likviditeetti ja soveltaa toimivaltaisten 
viranomaisten tekemää arviota. Näin kynnykset voisivat vaihdella eri jäsenvaltioissa ja 
erityyppisillä arvopapereilla.
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Tarkistus 311
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) toimivaltaisen viranomaisen arvio 
jokaisten valtion 
joukkolainamarkkinoiden likviditeetistä.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon valtion joukkolainamarkkinoiden erityispiirteet, erityiset kynnykset 
kullekin jäsenvaltiolle vaikuttavat tarpeellisilta. Kynnyksen yhteydessä pitäisi ottaa huomioon 
jokaisten valtion joukkolainamarkkinoiden likviditeetti ja soveltaa toimivaltaisten 
viranomaisten tekemää arviota. Näin kynnykset voisivat vaihdella eri jäsenvaltioissa ja 
erityyppisillä arvopapereilla.

Tarkistus 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Tietojen kirjaaminen

Sovellettaessa 5, 7, ja 8 artiklaa 
luonnollisten henkilöiden ja 
oikeushenkilöiden, joilla on merkittäviä 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, on 
pidettävä 10 vuoden ajan kirjaa 
bruttopositioista, jotka muodostavat 
merkittävän nettomääräisen lyhyen 
position.

Or. en



AM\853802FI.doc 119/131 PE456.773v01-00

FI

Perustelu

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat valvoa kaavailtua ilmoitus- ja julkistamismenettelyä 
tehokkaasti, ehdotetaan, että luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat tehneet 
ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille tai jotka ovat julkistaneet merkittäviä 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, pitävät 10 vuoden ajan kirjaa merkittävän nettomääräisen 
lyhyen position muodostavista bruttopositioista.

Tarkistus 313
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa 5, 7 tai 8 artiklan nojalla 
annettavissa ilmoituksissa tai tiedoissa on 
annettava yksityiskohtaiset tiedot sen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyydestä, jolla on hallussaan 
kyseinen positio, kyseisen position koosta, 
liikkeeseenlaskijasta, jonka 
rahoitusvälinettä kyseinen positio koskee, 
ja päivämäärästä, jona kyseinen positio 
syntyi, jona siitä muutettiin tai jona sen 
hallussapito päättyi.

1. Kaikissa 5, 7 tai 8 artiklan nojalla 
annettavissa ilmoituksissa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot sen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyydestä, jolla on hallussaan 
kyseinen positio, kyseisen position koosta, 
liikkeeseenlaskijasta, jonka 
rahoitusvälinettä kyseinen positio koskee, 
ja päivämäärästä, jona kyseinen positio 
syntyi, jona siitä muutettiin tai jona sen 
hallussapito päättyi.

Or. en

Perustelu

Yksittäisten lyhyiden positioiden julkinen ilmoittaminen saattaa vaikuttaa kielteisesti pieniin 
rahastoihin. Se saattaa aiheuttaa myötäsyklistä käyttäytymistä, laskea osakkeiden kursseja, 
vahingoittaa eurooppalaisia yrityksiä, vähentää likviditeettiä ja vähentää 
hinnanmuodostuksen tehokkuutta markkinoiden käyttäjien kannalta, joita ovat piensijoittajat, 
eläkerahastot ja yrityssektorin liikkeeseenlaskijat. 5 artiklan ilmoittamista koskevien 
sääntöjen avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat saada relevantteja tietoja 
järjestelmäriskien seuraamista varten ilman merkittävää kuormitusta.
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Tarkistus 314
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa 5, 7 tai 8 artiklan nojalla 
annettavissa ilmoituksissa tai tiedoissa on 
annettava yksityiskohtaiset tiedot sen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyydestä, jolla on hallussaan 
kyseinen positio, kyseisen position koosta, 
liikkeeseenlaskijasta, jonka 
rahoitusvälinettä kyseinen positio koskee, 
ja päivämäärästä, jona kyseinen positio 
syntyi, jona siitä muutettiin tai jona sen 
hallussapito päättyi.

1. Kaikissa 5 tai 8 artiklan nojalla 
annettavissa ilmoituksissa tai tiedoissa on 
annettava yksityiskohtaiset tiedot sen 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
henkilöllisyydestä, jolla on hallussaan 
kyseinen positio, kyseisen position koosta, 
liikkeeseenlaskijasta, jonka 
rahoitusvälinettä kyseinen positio koskee, 
ja päivämäärästä, jona kyseinen positio 
syntyi, jona siitä muutettiin tai jona sen 
hallussapito päättyi.

Edellä olevan 7 artiklan nojalla 
annettavissa ilmoituksissa tai tiedoissa on 
annettava anonyymissä muodossa 
yksityiskohtaiset tiedot sellaisesta 
luonnollisesta henkilöstä tai 
oikeushenkilöstä, jolla on hallussaan 
kyseinen positio, kyseisen position koosta, 
liikkeeseenlaskijasta, jonka 
rahoitusvälinettä kyseinen positio koskee, 
ja päivämäärästä, jona kyseinen positio 
syntyi, jona siitä muutettiin tai jona sen 
hallussapito päättyi.

Or. en

Perustelu

7 artiklan tavoitteet saavutetaan parhaiten lyhyitä positioita koskevan kootun ilmoituksen 
avulla. Yksittäisten lyhyiden positioiden julkistaminen vaikuttaa kielteisesti likviditeettiin, kun 
sijoittajat eivät harjoita lyhyeksi myyntiä välttääkseen omien kaupankäyntistrategioidensa 
paljastumisen. Lyhyeksi myyntiä koskevat kootut arvopaperikohtaiset tiedot hyödyttäisivät 
markkinoiden osanottajia enemmän, koska näin saataisiin kokonaiskuva asianomaisesta 
liikkeeseenlaskijasta.
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Tarkistus 315
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
kello 0.00 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio. 
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
sen kaupankäyntipäivän päättyessä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio, paitsi 
kuin on kyse yöllä suoritettavasta 
automaattisesta kaupankäynnissä, jossa 
viitepäivä on T+1. Ilmoitus tai tiedot on 
annettava seuraavana kaupankäyntipäivänä 
viimeistään kello 15.30.

Or. en

Perustelu

Laskennassa käytettävän ajan ei pitäisi olla klo 24.00, vaan vahvistamattoman toimeksiantoja 
koskevan viitteen välttämiseksi aikana olisi pikemminkin käytettävä kaupankäyntipäivän 
päättymistä. Lisäksi on otettava erikseen huomioon yön aikana käytävän automaattisen 
kaupan erityistapaus, jolloin viitepäivän on oltava T+1.

Tarkistus 316
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan 
kello 0.00 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio. 
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan 
kello 23.59 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio. 
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30. Aikojen laskennassa viitteenä 
käytetään luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön pääasiallisen 
liiketoimipaikan aikavyöhykettä.
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Or. en

Perustelu

Komission tekstin englanninkielisessä versiossa on saattanut olla virhe, koska klo 12.00 (pm) 
olisi keskellä kaupankäyntipäivää. Koska relevantteja voivat olla monet aikavyöhykkeet, on 
tärkeää määrittää, mikä niistä on etusijalla. On järkevää käyttää ilmoituksen antavan 
markkinatoimijan aikavyöhykettä, koska aiheuttaisi lisävaikeuksia, jos toimijat joutuisivat 
ilmoittamaan positiot keskellä kaupankäyntipäivää.

Tarkistus 317
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan 
kello 0.00 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 
luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio.
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
keskiyöllä kello 00.00 sinä 
kaupankäyntipäivänä, jona luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä on kyseinen 
positio. Ilmoitus tai tiedot on annettava 
seuraavana kaupankäyntipäivänä 
viimeistään kello 15.30.

Or. en

Perustelu

Artiklaa on muutettava sen selventämiseksi, mikä kaupankäyntipäivä ja mikä aikavyöhyke on 
relevantti. 2 kohdassa pyritään siihen, että laskenta suoritettaisiin keskiyöllä.

Tarkistus 318
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
kello 0.00 sinä kaupankäyntipäivänä, jona 

2. Nettomääräinen lyhyt positio lasketaan
sen kaupankäyntipäivän päättyessä, jona 
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luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio. 
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on kyseinen positio. 
Ilmoitus tai tiedot on annettava seuraavana 
kaupankäyntipäivänä viimeistään kello 
15.30.

Or. en

Tarkistus 319
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitusten antamisessa asianomaiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle on 
käytettävä asetuksen (EY) N:o 1287/2006 
12 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
järjestelmää.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 7 ja 8 artiklaan esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 320
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen 
tietojen julkistaminen on toteutettava 
siten, että varmistetaan, että tiedot ovat 
saatavilla nopeasti ja syrjimättömästi. 
Tiedot on asetettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun virallisesti nimetyn 

Poistetaan.
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järjestelmän saataville osakkeiden 
liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltiossa20.
___________________

20 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38..

Or. en

Perustelu

Katso 7 ja 8 artiklaan tehtyjä tarkistuksia.

Tarkistus 321
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, tehdäänkö minkään artiklan 
mukaisesti ilmoituksia positioista, joita on 
tämän asetuksen tullessa voimaan, paitsi 
jos tämän asetuksen tullessa voimaan tai 
voimaantulon jälkeen luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön position 
prosentuaalinen arvo muuttuu niin, että 
se saavuttaa tai alittaa merkittävän 
ilmoitusta tai julkistamista koskevan 
arvon kyseisen henkilön tarkoituksellisen 
toiminnan johdosta.

Or. en

Perustelu

Asetuksen voimaantulosta johtuvan markkinasokin välttämiseksi toimivaltainen viranomainen 
voi päättää, sovelletaanko ilmoittamisvaatimusta asetuksen voimaantulon aikaisiin 
positioihin. Toimivaltainen viranomainen päättää, vaaditaanko sijoittajia tekemään 
ilmoituksia vain ensimmäisen kerran, kun aktiivinen kaupankäynti saa heidän positionsa 
ylittämään tai alittamaan asianomaisen ilmoittamiskynnyksen.
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Tarkistus 322
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
11 artikla 

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
EAMV:lle annettavat tiedot

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava EAMV:lle 
neljännesvuosittain tiivistelmä sellaisista 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
koskevista nettomääräisistä lyhyistä 
positioista ja sellaisista 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista 
kattamattomista positioista, joiden osalta 
se on asianomainen toimivaltainen 
viranomainen ja joista se saa 5–8 
artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.
2. Jotta EAMV voi hoitaa tämän 
asetuksen nojalla sille kuuluvat tehtävät, 
se voi pyytää milloin tahansa jäsenvaltion 
asianomaiselta toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja osakkeita tai 
valtion joukkolainoja koskevista 
nettomääräisistä lyhyistä positioista tai 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista 
jakamattomista positioista.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava pyydetyt tiedot EAMV:lle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Koska EAMV saa ilmoitukset, tässä artiklassa ei ole tarpeen edellyttää minkään tietojen 
toimittamista EAMV:lle.
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Tarkistus 323
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava EAMV:lle neljännesvuosittain 
tiivistelmä sellaisista osakkeita tai valtion 
joukkolainoja koskevista nettomääräisistä 
lyhyistä positioista ja sellaisista 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista 
kattamattomista positioista, joiden osalta 
se on asianomainen toimivaltainen 
viranomainen ja joista se saa 5–8 artiklassa 
tarkoitetut ilmoitukset.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava EAMV:lle neljännesvuosittain 
tiivistelmä sellaisista arvopapereita, 
indeksejä tai valtion joukkolainoja 
koskevista nettomääräisistä lyhyistä 
positioista, joiden osalta se on 
asianomainen toimivaltainen viranomainen 
ja joista se saa 5–8 artiklassa tarkoitetut 
ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 324
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jotta EAMV voi hoitaa tämän asetuksen 
nojalla sille kuuluvat tehtävät, se voi 
pyytää milloin tahansa jäsenvaltion 
asianomaiselta toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja osakkeita tai 
valtion joukkolainoja koskevista 
nettomääräisistä lyhyistä positioista tai 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista 
jakamattomista positioista.

Jotta EAMV voi hoitaa tämän asetuksen 
nojalla sille kuuluvat tehtävät, se voi 
pyytää milloin tahansa jäsenvaltion 
asianomaiselta toimivaltaiselta 
viranomaiselta lisätietoja arvopapereita, 
indeksejä tai valtion joukkolainoja 
koskevista nettomääräisistä lyhyistä 
positioista.

Or. en

Tarkistus 325
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus

KATTAMATON LYHYEKSI MYYNTI LYHYEKSI MYYNNIN JA 
LUOTTORISKINVAIHTOSOPIMUSTE
N KÄSITTELY

Or. en

Tarkistus 326
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kattamatonta lyhyeksi myyntiä koskevat 
rajoitukset

Katettu lyhyeksi myynti

Or. en

Tarkistus 327
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Kattamatonta lyhyeksi myyntiä koskevat 
rajoitukset

Kattamatonta lyhyeksi myyntiä ja 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevat 
rajoitukset

Or. en

Tarkistus 328
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
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voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi 
valtion velkasitoumuksen, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

voi suorittaa lyhyeksi myynnin vain, kun
yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Tarkistus 329
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi pitää nettomääräistä lyhyttä positiota 
osakkeessa, joka on otettu julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa,
vain, kun yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy position ottamisen 
kaupankäyntipäivän päättyessä:

Or. en

Tarkistus 330
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, kun myynnin odotetaan
johtavan kyseistä osaketta koskevaan 
nettomääräiseen lyhyeen positioon 
kaupankäynnin päättyessä, jos yksi 
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. en
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Perustelu

Tässä rajoitukset vaikuttaisivat kielteisesti joukkolainamarkkinoiden likviditeettiin, ja ne 
olisivat kohtuuttomia tällaisten positioiden edustamien järjestelmäriskien suhteen. Tämän 
vuoksi jäsenvaltioille voisi tulla huomattavasti kalliimmaksi hankkia varoja sellaisia julkisia 
palveluita kuin terveydenhoitoa, eläkkeitä ja sosiaalista hyvinvointia varten.

Tarkistus 331
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. en

Perustelu

Valtion velkasitoumukset olisi vapautettava vaatimuksista kokonaan.

Tarkistus 332
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:
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Or. en

Tarkistus 333
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. de

Tarkistus 334
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy viimeistään klo 
23.59 kaupankäyntipäivänä, jona henkilö 
myy osakkeen lyhyeksi:

Or. en

Tarkistus 335
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy kaupankäyntipäivän 
päättyessä:

Or. en

Perustelu

Mahdollisen kiellon pitäisi kohdistua alueille, joilla manipulointia voidaan käsitellä 
tehokkaasti ilman, että heikennetään kattamattoman lyhyeksi myynnin hyödyllisiä vaikutuksia 
markkinoiden tehokkuuteen.

Tarkistus 336
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi myydä lyhyeksi osakkeen, joka on 
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa, tai myydä lyhyeksi valtion 
velkasitoumuksen, jos yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy asianomaisen 
kaupankäyntipäivän päättyessä:

Or. en


