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Tarkistus 337
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen;

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen;

Or. en

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 sosiaalipalveluita varten.

Tarkistus 338
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen;

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai ostanut 
osakkeen takaisin;

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineen lainaamista koskeva päivänsisäinen joustavuus lieventäisi 
likviditeettirajoitusten kielteisiä vaikutuksia, ja samalla säilytettäisiin komission yleinen 
pyrkimys välttää arvopapereiden toimituksen epäonnistuminen. Valtion velkasitoumukset olisi 
täysimääräisesti vapautettava vaatimuksista.
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Tarkistus 339
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen;

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut rahoitusvälineen;

Or. en

Tarkistus 340
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai valtion
velkasitoumuksen;

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on lainannut osakkeen tai 
velkasitoumuksen;

Or. de

Tarkistus 341
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 342
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on sopimus osakkeen 
lainaamisesta tai sopimuslainsäädännön 
tai omaisuutta koskevan lainsäädännön 
mukainen toinen ehdottomasti 
täytäntöönpanokelpoinen vaatimus siirtää 
omistusoikeus, joka koskee vastaavaa 
määrää samanlajisia arvopapereita, jotta 
ne voidaan toimittaa määräaikaan 
mennessä;

Or. en

Perustelu

On tapauksia, joissa myyjällä on kiistämätön sopimukseen perustuva oikeus saada vastaavia 
osakkeita. On vaikeaa ymmärtää, miksi 12 artiklassa keskitytään ainoastaan lainaamiseen, 
koska oikeus hankkia omaisuutta voi olla jopa toimivampi oikeus. Tällaisella kapealla 
määritelmällä voi olla laaja vaikutus sijoitussalkkua koskeviin strategioihin markkinoilla.
Näitä kysymyksiä olisi käsiteltävä muuttamalla 12 artiklan vaatimuksia. Valtion 
velkasitoumukset olisi täysimääräisesti vapautettava vaatimuksista.

Tarkistus 343
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen rahoitusvälineen 
lainaamisesta;

Or. en
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Tarkistus 344
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt puitesopimuksen osakkeen 
lainaamisesta;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa pyritään katsomaan katetuiksi myynnit, joita tuetaan "puitesopimuksella", 
jonka mukaan kolmas osapuoli sitoutuu lainaamaan tietyn arvopaperikorin, tai muulla 
järjestelyllä, jonka mukaisesti arvoparerit voidaan toimittaa määräaikaan mennessä.

Tarkistus 345
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen 
lainaamisesta;

Or. en

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 sosiaalipalveluja varten.
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Tarkistus 346
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

Or. en

Tarkistus 347
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai valtion
velkasitoumuksen lainaamisesta;

b) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on tehnyt sopimuksen osakkeen tai 
velkasitoumuksen lainaamisesta;

Or. de

Tarkistus 348
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan 
toimittaa määräaikaan mennessä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 349
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan 
toimittaa määräaikaan mennessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 350
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan 
toimittaa määräaikaan mennessä.

c) kyse on kattamattomasta lyhyeksi 
myynnistä.

Or. de
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Tarkistus 351
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu ja 
varattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on perustelty syy uskoa, 
että osake on käytettävissä lainattavaksi, 
jotta se voidaan toimittaa määräaikaan 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto on tarpeettoman rajoittava ja tulkinnanvarainen mitä tulee 
vuokraamisen vahvistamiseen. Ehdotetulla tarkistuksella teksti saatetaan vastaamaan muita 
tärkeitä lainkäytön alueita. Valtion velkasitoumukset olisi täysimääräisesti vapautettava 
vaatimuksista.

Tarkistus 352
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan niillä on 
perusteltu syy uskoa, että osake voidaan 
lainata, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.
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Or. en

Tarkistus 353
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö voi kohtuudella 
odottaa, että arvopaperi voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksissa pyritään katsomaan katetuiksi myynnit, joita tuetaan "puitesopimuksella", 
jonka mukaan kolmas osapuoli sitoutuu lainaamaan tietyn arvopaperikorin, tai muulla 
järjestelyllä, jonka mukaisesti arvopaperit voidaan toimittaa määräaikaan mennessä.

Tarkistus 354
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
vuokrattu ja varattu lainattavaksi 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
voi kohtuudella odottaa, että osake tai 
valtion velkasitoumus voidaan vuokrata ja 
varata lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.
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määräaikaan mennessä.

Or. en

Perustelu

12 artiklan 1 kohdan c alakohta olisi mukautettava vastaamaan USA:n Dodd–Frank-lakia 
(kohtuullinen odotus). Entistä tiukempi vuokraussääntö EU:ssa voi aiheuttaa haittaa 
Euroopan markkinoille kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 355
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu ja 
varattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
on vuokrattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Perustelu

Päivänsisäisestä kaupankäynnistä ei aiheudu suurempaa riskiä, koska lyhyitä positioita ei 
säilytetä niin kauan, että ne olisi toimitettava. Jos edellytetään, että sitoumus vahvistetaan 
varatuksi ennen lyhyeksi myyntiä, myyntiä rajoitetaan suhteettomasti, ja sen tuloksena on 
liikkeeseenlaskijan lainaamiskustannusten huomattava nouseminen. Jopa valtion 
velkasitoumuksen vuokraamista koskeva vaatimus on suhteeton epäonnistuneiden kauppojen 
vähäisen määrän vuoksi, ja siitä aiheutuu EU:n hallituksille pääoman hankkimiskustannusten 
huomattavaa nousua.
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Tarkistus 356
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu ja 
varattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu 
kyseiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Tarkistus 357
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu ja
varattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
on sopinut kolmannen osapuolen kanssa 
järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
tai valtion velkasitoumus on vuokrattu tai 
varattu lainattavaksi kyseiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jotta se voidaan toimittaa 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Tarkistus 358
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ostanut vastaavan 
määrän merkintäoikeuksia tai antanut 
samana päivänä ohjeet niiden 
käyttämisestä.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden alakohdan tarkoitus on selventää – kun on kyse pääoman korotuksista 
merkintäoikeuksin – että osakkeiden ja oikeuksien välinen arbitraasi sallitaan myös 
päivänsisäisin perustein.

Tarkistus 359
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) rahoitusväline myydään lyhyeksi 
hinnalla, joka on korkeampi kuin se, jolla 
edeltävä myynti on toteutettu (up-tick), tai 
sama kuin viimeisin myyntihinta, jos se 
on korkeampi kuin viimeisin hintaero 
(zero up-tick).

Or. en

Tarkistus 360
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan vaatimuksia sovelletaan 
spot-markkinoilla suoritettuihin 
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liiketoimiin.

Or. en

Perustelu

On oltava selvää, että vaatimuksia sovelletaan ainoastaan spot-markkinoihin, toisin sanoen 
futuureita – sopimusta kaupankäynnistä osakkeilla, jotka toimitetaan myöhemmin – ei kateta.

Tarkistus 361
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö voi toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, ainoastaan jos 
kyseisellä henkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaa koskeva 
pitkä positio tai muita osoitettavia etuja 
suvereenissa valtiossa.

Or. en

Tarkistus 362
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tai järjestelyjen 
tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin 
varmistaa, että osake tai valtion 

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään perustellut syyt, joiden nojalla 
voidaan katsoa, että osake on saatavilla 
lainattavaksi niin, että toimitus voidaan 
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velkasitoumus on saatavilla 
toimitusajankohtana.

suorittaa määräaikaan mennessä.

Or. en

Perustelu

Nykyinen sanamuoto on tarpeettoman rajoittava ja tulkinnanvarainen mitä tulee 
vuokraamisen vahvistamiseen. Ehdotetulla tarkistuksella teksti saatetaan vastaamaan muita 
tärkeitä lainkäytön alueita. Valtion velkasitoumukset olisi täysimääräisesti vapautettava 
vaatimuksista.

Tarkistus 363
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tai järjestelyjen 
tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin 
varmistaa, että osake tai valtion 
velkasitoumus on saatavilla 
toimitusajankohtana.

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tai järjestelyjen 
tyypit, joiden yhteydessä voidaan 
normaalisti kohtuudella odottaa, että 
osake tai valtion velkasitoumus on 
saatavilla toimitusajankohtana.

Or. en

Perustelu

12 artiklan 1 kohdan c alakohta olisi mukautettava vastaamaan USA:n Dodd–Frank-lakia 
(kohtuullinen odotus). Entistä tiukempi vuokraussääntö EU:ssa voi aiheuttaa haittaa 
Euroopan markkinoille kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 364
Robert Goebbels

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

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tai järjestelyjen
tyypit, joilla voidaan riittävässä määrin 
varmistaa, että osake tai valtion 
velkasitoumus on saatavilla 
toimitusajankohtana.

2. Sen varmistamiseksi, että 1 kohtaa 
sovelletaan yhtenäisin edellytyksin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa 
yksilöidään ne sopimusten tyypit, joilla 
voidaan riittävässä määrin varmistaa, että 
rahoitusväline on saatavilla 
toimitusajankohtana.

Or. en

Tarkistus 365
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon erityisesti 
tarpeen pitää yllä markkinoiden ja etenkin 
joukkolainamarkkinoiden ja 
takaisinostosopimusten markkinoiden 
(repomarkkinoiden) likviditeettiä.

Komissio ottaa huomioon erityisesti 
tarpeen pitää yllä markkinoiden ja etenkin 
joukkolainamarkkinoiden ja 
takaisinostosopimusten markkinoiden 
(repomarkkinoiden) tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 366
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
[1 päivänä tammikuuta 2012].

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV)
on toimitettava kyseisten teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2012. Lisäksi Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) on 
laadittava kriteerit, joiden avulla 
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määritellään, milloin luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö voi tehdä 
luottoriskinvaihtosopimuksen, joka liittyy 
jäsenvaltion tai unionin obligaatioon, 
ilman kyseisen liikkeeseenlaskijan 
joukkolainaa koskevaa pitkää positiota.

Or. en

Tarkistus 367
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Raaka-aineisiin ja 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvien 
osakkeiden ja joukkovelkakirjojen 
lyhyeksi myynti on kiellettyä.

Or. de

Tarkistus 368
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Raaka-aineosakkeiden ja 
-obligaatioiden lyhyeksi myynti on 
kielletty.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen aiheuttamaa elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintojen huomattavaa 
vaihtelua on odotettavissa. Luottoriskinvaihtosopimusten lyhyeksi myyntiä pidetään yhtenä 
syynä euron kriisin alkamiselle keväällä 2010. Luottoriskinvaihtosopimusten lyhyeksi 
myynnin kieltäminen on välttämätöntä EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden vakauden 
säilyttämiseksi.  Lisälikviditeettiä ei myöskään edellytetä näillä markkinoilla, ja luottoriski 
voidaan kattaa perinteisillä välineillä.
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Tarkistus 369
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Osakkeen tai velkasitoumuksen 
lyhyeksi myynti on sallitua vain silloin, 
kun lyhyeksi myynti tapahtuu ostohintaan 
välittömästi osakekurssin noustua tai kun 
se on pysynyt ennallaan.

Or. de

Tarkistus 370
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Osakkeita ja velkasitoumuksia 
voidaan myydä lyhyeksi ainoastaan, kun 
lyhyeksi myynti tapahtuu heti kun 
osakkeen ostotarjoushinta nousee tai 
pysyy entisellään.

Or. en

Perustelu

Panemalla tämä vähimmäishintaa koskeva sääntö (uptick-rule) täytäntöön voidaan ehkäistä 
liiallista hintojen laskua.
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Tarkistus 371
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 artikla
Kattamaton lyhyeksi myynti

Kattamaton lyhyeksi myynti on kielletty.

Or. en

Perustelu

Kattamaton lyhyeksi myynti kasvattaa markkinoiden manipuloinnin, rahoitusvälineiden 
toimituksen epäonnistumisen ja volatiliteetin riskiä. Lisäksi kattamattomassa lyhyeksi 
myynnissä liiketoimet saadaan tahallaan epäonnistumaan, jotta voidaan manipuloida 
arvopapereiden hintaa ja siten hyötyä keinottelemalla tai välttyä säännönmukaiseen lyhyeksi 
myyntiin liittyviltä lainaksiottokustannuksilta. Myyjä antaa väärää tietoa osakkeiden 
omistuksestaan, joten kattamaton lyhyeksi myynti on kiellettävä.

Tarkistus 372
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Luottoriskinvaihtosopimuksia koskevat 

kattamattomat positiot
Luottoriskinvaihtosopimuksia koskevat 
kattamattomat positiot ovat kiellettyjä.

Or. en
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Tarkistus 373
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Kattamattomia 

luottoriskinvaihtosopimuksia koskevat 
rajoitukset

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 
saa toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, ainoastaan jos 
kyseisellä henkilöllä on kyseisen 
liikkeeseenlaskijan joukkolainaa koskeva 
pitkä positio.

Or. en

Tarkistus 374
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Kattamaton lyhyeksi myynti

Kattamaton lyhyeksi myynti on kielletty.

Or. en

Tarkistus 375
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
13 artikla
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Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Buy-in-menettelyt ja toimituksen 

myöhästymisestä määrättävät sakot
1. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa 
kyseiselle kauppapaikalle 
selvityspalveluja, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki 
seuraavat vaatimukset:
a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava 
kyseiset osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;
b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
maksaa ostajalle käteiskorvauksen, joka 
perustuu toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;
c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa 
kauppapaikalle tai keskusvastapuolelle 
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korvauksen a ja b alakohdan nojalla 
maksetuista määristä.
2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka myy 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kyseisessä kauppapaikassa ja joka 
epäonnistuu osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten toimittamisessa 
määräaikaan mennessä, on velvollisuus 
suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan 
ylittävältä päivältä.
Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta myyjä ei pysty saamaan 
voittoa toimituksen epäonnistumisesta ja 
jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.
3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
oltava säännöt, jotka mahdollistavat sen, 
että se voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.

Or. en
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Tarkistus 376
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Buy-in-menettelyt ja toimituksen 

myöhästymisestä määrättävät sakot
1. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa 
kyseiselle kauppapaikalle 
selvityspalveluja, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki 
seuraavat vaatimukset:
a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava 
kyseiset osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;
b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
maksaa ostajalle käteiskorvauksen, joka 
perustuu toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;
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c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa 
kauppapaikalle tai keskusvastapuolelle 
korvauksen a ja b alakohdan nojalla 
maksetuista määristä.
2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka myy 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kyseisessä kauppapaikassa ja joka 
epäonnistuu osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten toimittamisessa 
määräaikaan mennessä, on velvollisuus 
suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan 
ylittävältä päivältä.
Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta myyjä ei pysty saamaan 
voittoa toimituksen epäonnistumisesta ja 
jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.
3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
oltava säännöt, jotka mahdollistavat sen, 
että se voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.
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Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden toimituksen epäonnistumista 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 parantamistoimet olisi sisällytettävä arvopapereiden toimittamista 
koskevaan lainsäädäntöön tai arvopapereiden säilytysyhteisöjä koskevaan asetukseen. Katso 
ehdotettu johdanto-osan 16 a kappale.

Tarkistus 377
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Buy-in-menettelyt ja toimituksen 
myöhästymisestä määrättävät sakot

Buy-in-menettelyt ja toimituksen 
myöhästymisestä määrättävät 
hallinnolliset seuraamukset

Or. en

Perustelu

Termi "sakko" antaa virheellisesti ymmärtää, että kyseessä on rikosoikeudellinen seuraamus.

Tarkistus 378
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 

Poistetaan.
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keskusvastapuolella, joka tarjoaa 
kyseiselle kauppapaikalle 
selvityspalveluja, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki 
seuraavat vaatimukset:
a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava 
kyseiset osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;
b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
maksaa ostajalle käteiskorvauksen, joka 
perustuu toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;
c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa 
kauppapaikalle tai keskusvastapuolelle 
korvauksen a ja b alakohdan nojalla 
maksetuista määristä.

Or. en
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Tarkistus 379
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa 
kyseiselle kauppapaikalle 
selvityspalveluja, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki 
seuraavat vaatimukset:

1. Kauppapaikan, joka on ottanut osakkeita 
tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on otettava 
käyttöön säännöt, joilla varmistetaan, että 
toimitus voidaan suorittaa määräaikaan 
mennessä. Sääntöjen, joihin olisi 
sisällytettävä buy-in-menettelyt, on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
väärinkäytöksiä ehkäiseviä.

Or. en

Tarkistus 380
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai
keskusvastapuolella, joka tarjoaa
kyseiselle kauppapaikalle
selvityspalveluja, on käytettävissä 
menettelyt, jotka täyttävät kaikki seuraavat 
vaatimukset:

1. Keskusvastapuolilla, jotka tarjoavat 
osakkeiden selvityspalveluja, on 
käytettävissä menettelyt, jotka täyttävät 
kaikki seuraavat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 381
Corien Wortmann-Kool

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

1. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa kyseiselle 
kauppapaikalle selvityspalveluja, on 
käytettävissä menettelyt, jotka täyttävät 
kaikki seuraavat vaatimukset:

1. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän, 
joka on ottanut osakkeita tai valtion 
joukkolainoja julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi, on varmistettava, että sillä tai 
keskusvastapuolella, joka tarjoaa kyseiselle 
kauppapaikalle selvityspalveluja, on 
käytettävissä menettelyt, jotka täyttävät 
kaikki seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Kauppapaikka ei ole asianomainen osapuoli. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän olisi 
kuuluttava tähän järjestelmään.

Tarkistus 382
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava 
kyseiset osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

Poistetaan.



AM\854948FI.doc 29/112 PE456.805v02-00

FI

Or. en

Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 383
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava 
kyseiset osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia, ei kykene 
toimittamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumuksia ja epäonnistuu 
osakkeiden tai valtion velkasitoumusten 
toimittamisessa määräaikaan mennessä, 
sovelletaan markkinakuria koskevaa 
järjestelmää, joka koostuu 
ostojärjestelmästä ja 
seuraamusjärjestelmästä, joiden 
alaisuuteen tällainen luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö kuuluu.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaiset järjestelmät vaihtelevat lainsäädännöstä riippuen. Euroopan komissio perusti 
yritysryhmän (Harmonisation of Settelement Cycles Working Group (HSCWG)) käsittelemään 
yhdenmukaisuuden puutetta, jotta Euroopan rahoitusmarkkinoista tehtäisiin entistä 
kilpailukykyisempiä yhdenmukaistamalla transaktioon liittyvien maksujen suorittamisen 
keston. Toimituskuria koskevat järjestelmät toteutetaan yleensä kaupankäynnin jälkeisten 
järjestelmien avulla, mistä syystä ne olisi syytä sisällyttää osaksi kaupankäynnin jälkeistä 
lainsäädäntöä.
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Tarkistus 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai
markkinatakaustoiminnan tapauksessa
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus
toimitetaan;

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia, ei kykene
toimittamaan osakkeita kuuden 
kaupankäyntipäivän kuluessa päivästä, 
jolloin toimituksella on määräaika, 
menettelyt, joiden mukaan 
keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
osakkeet, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet toimitetaan;

Or. en

Tarkistus 385
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
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päivästä, jona transaktio suoritetaan,
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan 
tai keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

Or. en

Tarkistus 386
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
päivästä, jona transaktio suoritetaan, 
menettelyt, joiden mukaan kauppapaikan
tai keskusvastapuolen on ostettava kyseiset 
osakkeet tai kyseinen valtion 
velkasitoumus, käynnistyvät ilman eri 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

a) jos luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa, ei kykene toimittamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
neljän kaupankäyntipäivän kuluessa 
toimittamisen määräajasta tai 
markkinatakaustoiminnan tapauksessa 
kuuden kaupankäyntipäivän kuluessa 
toimittamisen määräajasta, menettelyt, 
joiden mukaan selvitysyhtiön tai 
selvitysjärjestelmän tai keskusvastapuolen 
on ostettava kyseiset osakkeet tai kyseinen 
valtion velkasitoumus, käynnistyvät ilman 
eri toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
osakkeet tai valtion velkasitoumus 
toimitetaan;

Or. en

Perustelu

Kauppapaikka ei ole asianomainen osapuoli. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän olisi 
kuuluttava tähän järjestelmään.
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Tarkistus 387
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
maksaa ostajalle käteiskorvauksen, joka 
perustuu toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 388
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli maksaa 
ostajalle käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;

b) jos keskusvastapuoli ei kykene ostamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumusta 
toimitusta varten, keskusvastapuoli maksaa 
ostajalle käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden arvoon 
toimituspäivänä ja johon lisätään ostajalle 
mahdollisesti aiheutuneita tappioita 
vastaava summa;

Or. en
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Tarkistus 389
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos kauppapaikka tai keskusvastapuoli 
ei kykene ostamaan osakkeita tai valtion 
velkasitoumusta toimitusta varten, 
kauppapaikka tai keskusvastapuoli maksaa 
ostajalle käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;

b) jos selvitysyhtiö tai selvitysjärjestelmä 
tai keskusvastapuoli ei kykene ostamaan 
osakkeita tai valtion velkasitoumusta 
toimitusta varten, kauppapaikka tai 
keskusvastapuoli maksaa ostajalle 
käteiskorvauksen, joka perustuu 
toimitettavien osakkeiden tai 
joukkolainojen arvoon toimituspäivänä ja 
johon lisätään ostajalle mahdollisesti 
aiheutuneita tappioita vastaava summa;

Or. en

Perustelu

Kauppapaikka ei ole asianomainen osapuoli. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän olisi 
kuuluttava tähän järjestelmään.

Tarkistus 390
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa 
kauppapaikalle tai keskusvastapuolelle 
korvauksen a ja b alakohdan nojalla 
maksetuista määristä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 391
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa kauppapaikalle
tai keskusvastapuolelle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa 
keskusvastapuolelle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

Or. en

Tarkistus 392
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa kauppapaikalle
tai keskusvastapuolelle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

c) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 
joka on vastuussa osakkeen tai 
velkasitoumuksen toimituksen 
epäonnistumisesta, maksaa selvitysyhtiölle 
tai selvitysjärjestelmälle tai 
keskusvastapuolelle korvauksen a ja b 
alakohdan nojalla maksetuista määristä.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikka ei ole asianomainen osapuoli. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän olisi 
kuuluttava tähän järjestelmään.



AM\854948FI.doc 35/112 PE456.805v02-00

FI

Tarkistus 393
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka myy 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kyseisessä kauppapaikassa ja joka 
epäonnistuu osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten toimittamisessa 
määräaikaan mennessä, on velvollisuus 
suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan 
ylittävältä päivältä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 394
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 

Poistetaan.
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osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella 
henkilöllä tai oikeushenkilöllä, joka myy 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kyseisessä kauppapaikassa ja joka 
epäonnistuu osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten toimittamisessa 
määräaikaan mennessä, on velvollisuus 
suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan 
ylittävältä päivältä.

Or. en

Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 395
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa ja joka epäonnistuu 
osakkeiden tai valtion velkasitoumusten
toimittamisessa määräaikaan mennessä, on 

2. Selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita koskevia selvityspalveluja, on 
oltava käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita ja 
joka epäonnistuu osakkeiden 
toimittamisessa määräaikaan mennessä, on 
velvollisuus suorittaa selvitysjärjestelmälle 
päivittäisiä maksuja kultakin toimituksen 
määräajan ylittävältä päivältä.
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velvollisuus suorittaa kauppapaikalle tai
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan ylittävältä 
päivältä.

Or. en

Tarkistus 396
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kauppapaikan, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
kaupankäynnin kohteeksi, on 
varmistettava, että sillä tai 
selvitysjärjestelmällä, joka tarjoaa 
osakkeita tai valtion velkasitoumuksia 
koskevia selvityspalveluja, on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia kyseisessä 
kauppapaikassa ja joka epäonnistuu 
osakkeiden tai valtion velkasitoumusten 
toimittamisessa määräaikaan mennessä, on 
velvollisuus suorittaa kauppapaikalle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan ylittävältä 
päivältä.

2. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän, 
joka on ottanut osakkeita tai valtion 
velkasitoumuksia kaupankäynnin 
kohteeksi, on varmistettava, että sillä on 
käytettävissään menettelyt, joilla 
varmistetaan, että luonnollisella henkilöllä 
tai oikeushenkilöllä, joka myy osakkeita tai 
valtion velkasitoumuksia ja joka 
epäonnistuu osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten toimittamisessa 
määräaikaan mennessä, on velvollisuus 
suorittaa selvitysyhtiölle tai 
selvitysjärjestelmälle päivittäisiä maksuja 
kultakin toimituksen määräajan ylittävältä 
päivältä.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikka ei ole asianomainen osapuoli. Selvitysyhtiön tai selvitysjärjestelmän olisi 
kuuluttava tähän järjestelmään.
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Tarkistus 397
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta myyjä ei pysty saamaan 
voittoa toimituksen epäonnistumisesta ja 
jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 398
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta myyjä ei pysty saamaan 
voittoa toimituksen epäonnistumisesta ja
jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.

Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.

Or. en
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Tarkistus 399
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päivittäisten maksujen on oltava riittävän 
suuria, jotta myyjä ei pysty saamaan 
voittoa toimituksen epäonnistumisesta ja 
jotta maksut toimisivat pelotteena 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ovat vastuussa 
toimituksen epäonnistumisesta.

Seuraamusten on oltava riittävän suuria, 
jotta myyjä ei pysty saamaan voittoa 
toimituksen epäonnistumisesta ja jotta 
maksut toimisivat pelotteena luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille, jotka ovat 
vastuussa toimituksen epäonnistumisesta.

Or. en

Tarkistus 400
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
oltava säännöt, jotka mahdollistavat sen, 
että se voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 401
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
oltava säännöt, jotka mahdollistavat sen, 
että se voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimituksen epäonnistumisen taso on alhainen lyhyeksi myynnistä johtuvan toiminnan vuoksi.
Toimituksen epäonnistumiseen liittyviä toimenpiteitä olisi pikemminkin pidettävä osana 
erillistä lainsäädäntöaloitetta, joka ei rajoitu lyhyeksi myyntiin.

Tarkistus 402
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppapaikalla, joka on ottanut 
osakkeita tai valtion joukkolainoja 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on 
oltava säännöt, jotka mahdollistavat sen, 
että se voi kieltää luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on sen jäsen, 
jatkamasta osakkeiden tai valtion 
velkasitoumusten lyhyeksi myyntiä 

3. Vaikka toimittamista koskeva 
kurinalaisuus on tärkeä osa hyvin 
toimivia rahoitusmarkkinoita, 
toimittamista koskevaa kurinalaisuutta 
säätelevien järjestelmien teknisiä 
yksityiskohtia ei sisällytetä tämän 
asetuksen soveltamisalaan, ja ne on 
määriteltävä asianmukaisessa 
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kyseisessä kauppapaikassa niin kauan 
kuin kyseinen henkilö epäonnistuu 
sellaisen transaktion suorituksessa, joka 
liittyy lyhyeksi myyntiin kyseisessä 
kauppapaikassa.

kaupankäynnin jälkeistä lainsäädäntöä 
koskevassa komission ehdotuksessa, jossa 
otetaan huomioon komission ja 
asianomaisen alan tämän asian parissa 
tekemä työ. Komission siksi tekee vuoden 
2011 loppuun mennessä konkreettisia 
ehdotuksia yhdessä arvopaperikeskuksen 
lainsäädännöllisen kehyksen 
yhdenmukaistamista koskevan 
ehdotuksen kanssa.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaiset järjestelmät vaihtelevat lainsäädännöstä riippuen. Euroopan komissio perusti 
yritysryhmän (Harmonisation of Settelement Cycles Working Group (HSCWG)) käsittelemään 
yhdenmukaisuuden puutetta, jotta Euroopan rahoitusmarkkinoista tehtäisiin entistä 
kilpailukykyisempiä yhdenmukaistamalla transaktioon liittyvien maksujen suorittamisen kesto.
Toimituskuria koskevat järjestelmät toteutetaan yleensä kaupankäynnin jälkeisten 
järjestelmien avulla, mistä syystä ne olisi syytä sisällyttää osaksi kaupankäynnin jälkeistä 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 403
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Toimittamista koskeva kurinalaisuus

Hyvin toimivien unionin 
rahoitusmarkkinoiden luominen 
edellyttää, että toimituksia koskevaa 
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 
täytäntöönpanomääräykset, olisi 
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käsiteltävä erillisessä ja laajemmassa 
toimituksia koskevassa lainsäädännössä, 
jota komission olisi ehdotettava vuonna 
2011.

Or. en

Perustelu

Toimitusten epäonnistumista koskevassa 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 404
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Poikkeus, jota sovelletaan, kun 

pääasiallinen kauppapaikka sijaitsee 
unionin ulkopuolella

1. Unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuihin yrityksen osakkeisiin ei 
sovelleta 5, 7, 12 ja 13 artiklaa, jos 
kyseisten osakkeiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella.
2. Sellaisten yrityksen osakkeiden 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen, joilla käydään kauppaa 
unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa ja 
unionin ulkopuolella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, on määritettävä 
vähintään kahden vuoden välein, 
sijaitseeko kyseisten osakkeiden 
pääasiallinen kauppapaikka unionin 
ulkopuolella. Asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen on 
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ilmoitettava EAMV:lle kaikista 
osakkeista, joiden pääasiallisen 
kauppapaikan on todettu sijaitsevan 
unionin ulkopuolella. EAMV:n on 
julkaistava kahden vuoden välein luettelo 
osakkeista, joiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella. Luettelo on voimassa 
kahden vuoden ajan.
3. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan osakkeen pääasiallisen 
kauppapaikan määrityksessä käytettävän 
vaihdon laskentamenetelmä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
sääntelystandardit hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o …/… [EAMV-asetus] [7–
7 d artiklan] mukaisesti.
EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [ 31 päivänä 
joulukuuta 2011].
4. Jotta voidaan varmistaa, että 1 ja 
2 kohtaa sovelletaan yhtenäisin 
edellytyksin, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja, joissa 
määritetään seuraavat:
a) päivämäärä, jona osakkeen 
pääasiallisen kauppapaikan laskenta on 
suoritettava, ja jakso, joka otetaan 
huomioon laskennassa;
b) päivämäärä, johon mennessä 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle 
osakkeet, joiden pääasiallinen 
kauppapaikka on unionin ulkopuolella;
c) päivämäärä, josta lukien luettelo on 
voimassa EAMV:n julkaistua sen. 
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanostandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-asetus] 
[7 e artiklan] mukaisesti.
EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään 
[ 31 päivänä joulukuuta 2011].
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Or. de

Tarkistus 405
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuihin yrityksen osakkeisiin ei 
sovelleta 5, 7, 12 ja 13 artiklaa, jos 
kyseisten osakkeiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 406
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionissa sijaitsevassa kauppapaikassa 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettuihin yrityksen osakkeisiin ei 
sovelleta 5, 7, 12 ja 13 artiklaa, jos 
kyseisten osakkeiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella.

1. Unionissa sijaitsevan yrityksen 
osakkeisiin ei sovelleta 5, 7 ja 13 artiklaa, 
jos kyseisten osakkeiden pääasiallinen 
kauppapaikka sijaitsee unionin 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi vältettävä sitä, että EU:ssa kaupankäynnin kohteena olevien yritysten 
arvopapereiden kattamattomat lyhyet positiot kielletään, kun vastaavat positiot ovat edelleen 
sallittuja EU:n ulkopuolella.
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Tarkistus 407
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisten yrityksen osakkeiden
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen, 
joilla käydään kauppaa unionissa 
sijaitsevassa kauppapaikassa ja unionin 
ulkopuolella sijaitsevassa kauppapaikassa, 
on määritettävä vähintään kahden vuoden 
välein, sijaitseeko kyseisten osakkeiden
pääasiallinen kauppapaikka unionin 
ulkopuolella.

2. Sellaisten yrityksen arvopapereiden 
asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen, 
joilla käydään kauppaa unionissa ja 
unionin ulkopuolella sijaitsevassa 
kauppapaikassa, on määritettävä vähintään 
kahden vuoden välein, sijaitseeko kyseisten 
arvopapereiden pääasiallinen 
kauppapaikka unionin ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 408
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava EAMV:lle kaikista 
osakkeista, joiden pääasiallisen 
kauppapaikan on todettu sijaitsevan 
unionin ulkopuolella.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) kaikista 
arvopapereista, joiden pääasiallisen 
kauppapaikan on todettu sijaitsevan 
unionin ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 409
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on julkaistava kahden vuoden Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV)
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välein luettelo osakkeista, joiden 
pääasiallinen kauppapaikka sijaitsee 
unionin ulkopuolella. Luettelo on voimassa 
kahden vuoden ajan.

on julkaistava kahden vuoden välein 
luettelo arvopapereista, joiden 
pääasiallinen kauppapaikka sijaitsee 
unionin ulkopuolella. Luettelo on voimassa 
kahden vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 410
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Edellä olevaa 5, 6, 7, 8 ja 12 artiklaa 
sovelletaan myös sellaisen 
sijoituspalveluyrityksen, kolmannen maan 
yhteisön tai paikallisen yrityksen 
toimintaan, joka on sellaisen kolmannen 
maan kauppapaikan jäsen tai toimii 
sellaisen kolmannen maan markkinoilla, 
jonka lainsäädäntö- ja valvontakehys on 
todettu 2 kohdan nojalla vastaavaksi, kun 
kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

Or. de

Tarkistus 411
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
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toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin 
rahoitusvälinettä koskevissa transaktioissa 
kauppapaikassa tai kauppapaikan 
ulkopuolella ja hoitaa jompaakumpaa tai 
molempia seuraavista tehtävistä:

toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa
eikä 16, 17, 18 ja 24 artiklassa 
tarkoitettuja rajoituksia tai vaatimuksia, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
jotakin rahoitusvälinettä koskevissa 
transaktioissa kauppapaikassa tai 
kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa seuraavista tehtävistä:

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajille olisi myönnettävä poikkeus myös kaikista poikkeuksellisissa tilanteissa 
asetettavista rajoituksista tai vaatimuksista, koska myös tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että 
markkinatakaajat pystyvät tarjoamaan markkinoille likviditeettiä. Sana "päämiehenä" on 
tarpeeton. Alakohtien vaatimukset ovat riittäviä. Aikaisempaa selvemmät määritelmät siitä, 
minkälaiset toimet jätetään soveltamisalan ulkopuolelle, lisäisivät selvyyttä ja 
ennustettavuutta.

Tarkistus 412
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 artiklaa, kun 
kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:
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Or. en

Perustelu

Markkinatakaajilla eikä muillakaan markkinaosapuolilla ei saisi olla kattamattomia 
positioita.

Tarkistus 413
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö on 
jatkuvasti valmis toimimaan päämiehenä 
jotakin rahoitusvälinettä koskevissa 
transaktioissa kauppapaikassa tai 
kauppapaikan ulkopuolella tai kaupan 
sisäisenä toteuttajana ja hoitaa kumpaa 
tahansa seuraavista tehtävistä:

Or. en

Tarkistus 414
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
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markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä mitä tahansa 
rahoitusvälinettä, osuudet, optiot, 
johdannaiset, valtion joukkolainat ja 
yritysjoukkolainat mukaan luettuina,
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella tai kaupan 
sisäisenä toteuttajana ja hoitaa yhtä tai 
useampaa seuraavista tehtävistä:

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia 
(esimerkiksi RFQ-mallit OTC-kontekstissa), tai markkinatakaajien välinen vastavuoroinen 
kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen 
välittäjän puolesta.

Tarkistus 415
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä mitä tahansa 
rahoitusvälinettä, osuudet, optiot, 
johdannaiset, valtion joukkolainat ja 
yritysjoukkolainat mukaan luettuina,



PE456.805v02-00 50/112 AM\854948FI.doc

FI

tehtävistä: koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella tai kaupan 
sisäisenä toteuttajana ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia, tai 
markkinatakaajien välinen vastavuoroinen kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen 
tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen välittäjän puolesta.

Tarkistus 416
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön 
(markkinatakaajan) tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan asianomaisen 
kauppapaikan jäsen tai toimii sellaisen 
kolmannen maan asianomaisilla 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin asianomaista 
rahoitusvälinettä koskevissa transaktioissa 
kauppapaikassa tai kauppapaikan 
ulkopuolella ja hoitaa yhtä tai useampaa 
seuraavista tehtävistä ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita:

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kyseiset säännökset (joissa ei säädetä 
täytäntöönpanostandardeista eikä delegoiduista säädöksistä) ovat selkeitä ja oikeasuhteisia, 
täyttämään komission ehdotuksen puute, joka liittyy niiden kolmansien maiden 
markkinatakaajien sääntelyyn ja valvontaan, joihin sovelletaan poikkeusta monista 
asetusehdotuksen vaatimuksista, sekä helpottamaan säännösten soveltamista käytännössä.

Tarkistus 417
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5, 6, 7, 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen yritys tai yhteisö 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
jompaakumpaa tai molempia seuraavista 
tehtävistä:

1. Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, 
kolmannen maan yhteisön tai paikallisen 
yrityksen toimintaan, joka on sellaisen 
kolmannen maan kauppapaikan jäsen tai 
toimii sellaisen kolmannen maan 
markkinoilla, jonka lainsäädäntö- ja 
valvontakehys on todettu 2 kohdan nojalla 
vastaavaksi, ei sovelleta 5–8 ja 12 artiklaa, 
kun kyseinen yritys tai yhteisö toimii 
päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa transaktioissa kauppapaikassa 
tai kauppapaikan ulkopuolella ja hoitaa 
yhtä tai useampaa seuraavista tehtävistä:

Or. en

Perustelu

Markkinatakaustoiminta ja sen aikaansaama likviditeetti ovat tärkeitä hyvin toimivien 
markkinoiden kannalta. Asetuksessa annetun määritelmän mukaisesti estettäisiin lukuisia 
likviditeettiä tarjoavia yrityksiä tarjoamasta tätä olennaista palvelua, mikä haittaa 
markkinoita kokonaisuutena ja erityisesti pk-yrityksiä.
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Tarkistus 418
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 419
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tavalla, jolla tavallisesti on se vaikutus, 
että markkinoille tuodaan säännöllisesti
likviditeettiä vastaavankokoisten 
markkinoiden osto- ja myyntipuolella;

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia 
(esimerkiksi RFQ-mallit OTC-kontekstissa), tai markkinatakaajien välinen vastavuoroinen 
kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen 
välittäjän puolesta.
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Tarkistus 420
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) antaa sitovia kooltaan vertailukelpoisia 
ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä osto- ja 
myyntitarjouksia tuodakseen markkinoille 
säännöllisesti ja jatkuvasti likviditeettiä 
siten, että tällaisia tarjouksia koskevat 
julkiset sopimusvelvoitteet, joissa 
ilmoitetaan sellaiset kriteerit kuin 
läsnäoloaika, määrä ja levinneisyys;

Or. en

Tarkistus 421
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 422
Corien Wortmann-Kool

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

a a) tavalla, jolla tavallisesti on se 
vaikutus, että markkinoille tuodaan 
säännöllisesti likviditeettiä 
vastaavankokoisten markkinoiden osto- ja 
myyntipuolella;

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia, tai 
markkinatakaajien välinen vastavuoroinen kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen 
tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen välittäjän puolesta.

Tarkistus 423
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita.

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden tai muiden 
markkinatakaajien käynnistämiä 
toimeksiantoja tai ennakoi asiakkaiden 
osto- ja myyntitoimeksiantoja ja suojaa 
tällaisista transaktioista syntyviä positioita 
joko osittain tai makrotasolla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia 
(esimerkiksi RFQ-mallit OTC-kontekstissa), tai markkinatakaajien välinen vastavuoroinen 
kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen 
välittäjän puolesta.
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Tarkistus 424
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita.

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden tai muiden 
markkinatakaajien käynnistämiä 
toimeksiantoja tai ennakoi asiakkaiden 
osto- ja myyntitoimeksiantoja ja suojaa 
tällaisista transaktioista syntyviä positioita 
joko osittain tai makrotasolla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää poistaa kaikki sovellettavia välineitä ja kaupan sisäistä toteuttajaa koskevat 
epäilyt. On myös tärkeää ottaa mukaan kaupankäyntitoiminta, jota voidaan pitää 
markkinatakaajana, ja kaupankäynti, jossa ei ole julkisia osto- ja myyntitarjouksia, tai 
markkinatakaajien välinen vastavuoroinen kaupankäynti, jossa toinen vastaa toisen 
tarpeeseen käydä kauppaa asiakkaansa tai toisen välittäjän puolesta.

Tarkistus 425
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita.

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja, jolloin tällaisten 
toimeksiantojen täyttämistä hallitaan 
julkisella sopimuksella.

Or. en
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Tarkistus 426
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja ja suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita.

b) toteuttaa osana tavanomaista 
liiketoimintaansa asiakkaiden käynnistämiä 
toimeksiantoja tai asiakkaiden osto- ja 
myyntitoimeksiantoja tai suojaa tällaisista 
transaktioista syntyviä positioita.

Or. en

Perustelu

Poikkeusta olisi sovellettava asiakkaiden osto- ja myyntitoimeksiantoihin. Sillä ei pitäisi olla 
merkitystä, suojataanko positio vai suljetaanko se toisella kaupalla.

Tarkistus 427
Burkhard Balz

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ostaa ja myy rahoitusvälineitä omaan 
lukuunsa omaa pääomaa vastaan itse 
määrittäminsä hinnoin.

Or. en

Tarkistus 428
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta– b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) tavalla, jolla tavallisesti on se 
vaikutus, että markkinoille tuodaan 
säännöllisesti likviditeettiä 
vastaavankokoisten markkinoiden osto- ja 
myyntipuolella.

Or. en

Tarkistus 429
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tehdä 39 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen päätöksiä, joissa todetaan, että 
kolmannen maan lainsäädäntö- ja 
valvontakehys antaa varmuuden siitä, että 
kyseisessä kolmannessa maassa hyväksytyt 
markkinat ovat sellaisten oikeudellisesti 
sitovien vaatimusten mukaisia, jotka 
vastaavat 1 kohdan mukaista poikkeusta 
sovellettaessa direktiivin 2004/39/EY, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY21 sekä direktiivin 
2004/109/EY III osaston mukaisia 
vaatimuksia ja joihin sovelletaan tehokasta 
täytäntöönpanoa ja valvontaa kyseisessä 
kolmannessa maassa.

2. Komissio voi tehdä 39 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen päätöksiä, joissa todetaan, että 
kolmannen maan lainsäädäntö- ja 
valvontakehys antaa varmuuden siitä, että 
kyseisessä kolmannessa maassa hyväksytyt 
markkinatakaajat tai markkinat ovat 
sellaisten oikeudellisesti sitovien 
vaatimusten mukaisia, jotka vastaavat 
1 kohdan mukaista poikkeusta 
sovellettaessa direktiivin 2004/39/EY, 
direktiivin 2003/6/EY sekä direktiivin 
2004/109/EY asiaa koskevia vaatimuksia 
ja joihin sovelletaan tehokasta 
täytäntöönpanoa ja valvontaa kyseisessä 
kolmannessa maassa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kyseiset säännökset (joissa ei säädetä 
täytäntöönpanovaatimuksista eikä delegoiduista säädöksistä) ovat selkeitä ja oikeasuhteisia, 
täyttämään komission ehdotuksen puute, joka liittyy niiden kolmansien maiden 
markkinatakaajien sääntelyyn ja valvontaan, joihin sovelletaan poikkeusta monista 
asetusehdotuksen vaatimuksista, sekä helpottamaan säännösten soveltamista käytännössä.
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Tarkistus 430
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) markkinatakaajiin kohdistetaan 
asianmukaista sääntelyä ja tehokasta 
valvontaa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kyseiset säännökset (joissa ei säädetä 
täytäntöönpanovaatimuksista eikä delegoiduista säädöksistä) ovat selkeitä ja oikeasuhteisia, 
täyttämään komission ehdotuksen puute, joka liittyy niiden kolmansien maiden 
markkinatakaajien sääntelyyn ja valvontaan, joihin sovelletaan poikkeusta monista 
asetusehdotuksen vaatimuksista, sekä helpottamaan säännösten soveltamista käytännössä.

Tarkistus 431
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

3. Edellä olevaa 8 ja 12 artiklaa 
sovelletaan myös luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan, kun kyseinen 
henkilö toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

Or. de
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Tarkistus 432
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa eikä 16, 17, 18 ja 24 artiklassa 
tarkoitettuja, valtion joukkolainoja 
koskevia rajoituksia tai vaatimuksia, kun 
kyseinen henkilö, joka toimii valtion 
joukkolainan liikkeeseenlaskijan kanssa 
tehdyn sopimuksen nojalla 
päämarkkinatakaajana ja päämiehenä 
jotakin rahoitusvälinettä koskevissa 
ensioperaatioissa, jotka koskevat 
jäsenvaltion joukkolainoja.

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajille olisi myönnettävä poikkeus myös kaikista poikkeuksellisissa tilanteissa 
asetettavista rajoituksista tai vaatimuksista, koska myös tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että 
markkinatakaajat pystyvät tarjoamaan markkinoille likviditeettiä.

Tarkistus 433
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa eikä 16, 17, 18 ja 24 artiklassa 
tarkoitettuja, valtion joukkolainoja 
koskevia rajoituksia tai vaatimuksia, kun 
kyseinen henkilö, joka toimii valtion 
joukkolainan liikkeeseenlaskijan kanssa 
tehdyn sopimuksen nojalla 
päämarkkinatakaajana ja päämiehenä 
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koskevat valtion joukkolainoja. jotakin rahoitusvälinettä koskevissa 
ensioperaatioissa, jotka koskevat 
jäsenvaltion joukkolainoja.

Or. en

Perustelu

Päämarkkinatakaajilla on suuremmat mahdollisuudet hankkia valtion joukkolainoja ja tarjota 
markkinoille likviditeettiä, jos ne kykenevät suojaamaan itsensä monilla erityyppisillä valtion 
velkasitoumuksilla, ei vain niillä valtion velkasitoumuksilla, joiden päämarkkinatakaajina ne 
toimivat.

Tarkistus 434
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 8 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

3. Luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön toimintaan ei sovelleta 
8 artiklaa, kun kyseinen henkilö 
toimiessaan valtion joukkolainan 
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla päämarkkinatakaajana 
toimii päämiehenä jotakin rahoitusvälinettä 
koskevissa ensioperaatioissa, jotka 
koskevat valtion joukkolainoja.

Or. en

Tarkistus 435
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 5, 6, 7 ja 
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö myy 

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 6 ja 
7 artiklaa, kun kyseinen henkilö myy 
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arvopaperin lyhyeksi tai kun kyseisellä 
henkilöllä on nettomäärinen lyhyt positio, 
joka liittyy komission asetuksen 
(EY) N:o 2273/2003 III luvun nojalla 
toteutettavaan vakauttamiseen.

arvopaperin lyhyeksi tai kun kyseisellä 
henkilöllä on nettomääräinen lyhyt positio, 
joka liittyy komission asetuksen 
(EY) N:o 2273/2003 III luvun nojalla 
toteutettavaan vakauttamiseen.

Or. de

Tarkistus 436
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 5, 6, 7 ja
12 artiklaa, kun kyseinen henkilö myy 
arvopaperin lyhyeksi tai kun kyseisellä 
henkilöllä on nettomäärinen lyhyt positio, 
joka liittyy komission asetuksen 
(EY) N:o 2273/2003 III luvun nojalla 
toteutettavaan vakauttamiseen.

4. Luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön ei sovelleta 5, 6 ja 
7 artiklaa, kun kyseinen henkilö myy 
arvopaperin lyhyeksi tai kun kyseisellä 
henkilöllä on nettomäärinen lyhyt positio, 
joka liittyy komission asetuksen 
(EY) N:o 2273/2003 III luvun nojalla 
toteutettavaan vakauttamiseen.

Or. en

Tarkistus 437
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta. Ilmoitusta 
on tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää 
ennen ajankohtaa, jona luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö aikoo käyttää 
poikkeusta.

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta. Ilmoitusta 
on tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää 
ennen ajankohtaa, jona luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö aikoo käyttää 
poikkeusta.
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Or. de

Tarkistus 438
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta. Ilmoitusta
on tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää 
ennen ajankohtaa, jona luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö aikoo käyttää 
poikkeusta.

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta.
Ilmoituksessa on määriteltävä, minkä 
tyyppisen rahoitusvälineen 
markkinatakaajana luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö aikoo toimia, eli ovatko 
kyseessä osakkeet, johdannaiset, yritysten 
liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, 
valtion liikkeeseen laskemat 
joukkovelkakirjat vai optiot. Ilmoitus on 
tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää ennen 
ajankohtaa, jona luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö aikoo käyttää poikkeusta 
käydäkseen kauppaa jollakin määritellyllä 
rahoitusvälinetyypillä, jollei 
toimivaltainen viranomainen myönnä 
lyhyempää ilmoitusaikaa.

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajaksi ryhtymistä koskevan aikomuksen ilmoittamisprosessin olisi oltava selkeä 
ja tehokas, ja toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava myöntää poikkeus 30 päivän 
ilmoitusajasta kohtuuden vuoksi tai käytännöllisistä syistä.pro
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Tarkistus 439
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta. Ilmoitusta 
on tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää 
ennen ajankohtaa, jona luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö aikoo käyttää 
poikkeusta.

5. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia sovelletaan ainoastaan silloin, 
kun kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on ensiksi ilmoittanut 
asianomaiselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle kirjallisesti aikomuksestaan 
käyttää hyväkseen poikkeusta. Ilmoitusta 
on tehtävä vähintään 30 kalenteripäivää 
ennen ajankohtaa, jona luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö aikoo käyttää 
poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kyseiset säännökset (joissa ei säädetä 
täytäntöönpanovaatimuksista eikä delegoiduista säädöksistä) ovat selkeitä ja oikeasuhteisia, 
täyttämään komission ehdotuksen puute, joka liittyy niiden kolmansien maiden 
markkinatakaajien sääntelyyn ja valvontaan, joihin sovelletaan poikkeusta monista 
asetusehdotuksen vaatimuksista, sekä helpottamaan säännösten soveltamista käytännössä.

Tarkistus 440
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää sellaiselta 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä, joka toimii 1, 3 tai 
4 kohdan mukaisten poikkeusten nojalla, 
kirjallisesti tietoja poikkeuksen nojalla 
hallussa pidetyistä positioista tai 
harjoitetusta toiminnasta. Luonnollisen 

9. Kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää sellaiselta 
luonnolliselta henkilöltä tai 
oikeushenkilöltä, joka toimii 4 kohdan
mukaisten poikkeusten nojalla, kirjallisesti 
tietoja poikkeuksen nojalla hallussa 
pidetyistä positioista tai harjoitetusta 
toiminnasta. Luonnollisen henkilön tai 
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henkilön tai oikeushenkilön on annettava 
kyseiset tiedot viimeistään neljän 
kalenteripäivän kuluttua pyynnön 
esittämisestä.

oikeushenkilön on annettava kyseiset tiedot 
viimeistään neljän kalenteripäivän kuluttua 
pyynnön esittämisestä.

Or. de

Tarkistus 441
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyjä rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyä julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa otettua osaketta koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille aina, kun positio 
saavuttaa tai alittaa toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistaman 
ilmoituskynnysarvon, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Tietojen julkistaminen ei voi koskaan olla kiireellinen toimenpide, joten asetuksessa ei pitäisi 
säätää mahdollisuudesta edellyttää sitä. Tämä lisää ennustettavuutta markkinatoimijoiden 
kannalta. Julkistamisen vaatimista koskevat valtuudet olisi rajoitettava osakkeisiin.
Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa valtuuksia vaatia tietojen julkistamista 
tarkentamatta rahoitusvälineitä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten välineiden lyhyeksi 
myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta.

Tarkistus 442
Syed Kamall

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

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyjä rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita,
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyä julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa otettua osaketta koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
julkistamaan yksityiskohtaisia tietoja 
kyseisestä positiosta aina, kun positio 
saavuttaa tai alittaa toimivaltaisen 
viranomaisen vahvistaman 
ilmoituskynnysarvon, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa valtuuksia vaatia tietojen julkistamista 
tarkentamatta rahoitusvälineitä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten välineiden lyhyeksi 
myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Julkistamisen vaatimista koskevat 
valtuudet olisi rajoitettava osakkeisiin.

Tarkistus 443
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tietojen julkistaminen 
poikkeuksellisissa tilanteissa Jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia 
niitä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on tiettyjä 
rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa toimivaltaisen viranomaisen 

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi vaatia niitä luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joilla on 
tiettyjä rahoitusvälineitä tai tiettyä 
rahoitusvälineiden lajia koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan sille tai julkistamaan 
yksityiskohtaisia tietoja kyseisestä 
positiosta aina, kun positio saavuttaa tai 
alittaa toimivaltaisen viranomaisen 
vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
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vahvistaman ilmoituskynnysarvon, jos 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
tai muussa jäsenvaltiossa kohdistuu 
vakava uhka epäsuotuisien tapahtumien 
tai kehitysnäkymien vuoksi.

Or. en

Tarkistus 444
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 445
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpide on välttämätön edellytys 
uhan poistamiselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 446
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpide ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa siitä saataviin etuihin.

Or. en

Perustelu

On tarpeen lisätä säännös, jossa viitataan nimenomaisesti suhteellisuusperiaatteeseen.

Tarkistus 447
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusvälineisiin, joiden osalta jo 
edellytetään avoimuutta II luvun 5–
8 artiklan nojalla, ei sovelleta 1 kohtaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa valtuuksia vaatia tietojen julkistamista 
tarkentamatta rahoitusvälineitä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten välineiden lyhyeksi 
myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Julkistamisen vaatimista koskevat 
valtuudet olisi rajoitettava osakkeisiin.

Tarkistus 448
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta



PE456.805v02-00 68/112 AM\854948FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusvälineisiin, joiden osalta jo 
edellytetään avoimuutta II luvun 5–
8 artiklan nojalla, ei sovelleta 1 kohtaa.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella ei saa olla valtuuksia 
vaatia niitä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on sellaisia 
rahoitusvälineitä koskevia nettomääräisiä 
lyhyitä positioita, joiden osalta jo 
edellytetään avoimuutta II luvun 5–
8 artiklan nojalla, antamaan sellaisista 
positioista lisäilmoituksia tai julkistamaan 
lisätietoja, jotka ylittävät II luvun 5–
8 artiklassa asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Kuten komission työryhmän asiakirjassa todetaan, ei ole saatu näyttöä siitä, että kyseisten 
välineiden lyhyeksi myynti olisi edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Siksi
toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa valtuuksia vaatia tietojen julkistamista 
tarkentamatta rahoitusvälineitä. Julkistamisen vaatimista koskevat valtuudet olisi rajoitettava 
osakkeisiin.

Tarkistus 449
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, jos 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi.

Or. en
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Tarkistus 450
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi toteuttaa 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen, jos kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

1. Sen jäsenvaltion, jossa rahoitusvälineen 
pääasiallinen kauppapaikka sijaitsee,
toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 
2 tai 3 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen, 
jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

On järkevää, että sen jäsenvaltion, jossa rahoitusvälineen pääasiallinen kauppapaikka 
sijaitsee, toimivaltainen viranomainen viime kädessä tekee päätöksen. Tämä on välttämätöntä 
valtion joukkolainojen tapauksessa.

Tarkistus 451
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 452
Robert Goebbels

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

b) toimenpide on välttämätön edellytys 
uhan poistamiselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 453
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka harjoittavat 
seuraavaa toimintaa:

2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ottavat tai lisäävät 
jäsenvaltion alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa kaupankäynnin 
kohteeksi otettavia osakkeita koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita.

Or. en

Perustelu

Valtuudet kieltää lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin 
rahoitusvälineisiin ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella 
kunnolla poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.

Tarkistus 454
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka harjoittavat 

2. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka ottavat tai lisäävät 
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seuraavaa toimintaa: jäsenvaltion alueella sijaitsevassa 
kauppapaikassa kaupankäynnin 
kohteeksi otettavia osakkeita koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa laajamittaisia valtuuksia rajoittaa 
kaupankäyntiä tarkentamattomilla rahoitusvälineillä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten 
välineiden lyhyeksi myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Valtuudet kieltää 
lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin rahoitusvälineisiin 
ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella kunnolla 
poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.

Tarkistus 455
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lyhyeksi myynti; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valtuudet kieltää lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin 
rahoitusvälineisiin ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella 
kunnolla poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.

Tarkistus 456
Syed Kamall

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

a) lyhyeksi myynti; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa laajamittaisia valtuuksia rajoittaa 
kaupankäyntiä tarkentamattomilla rahoitusvälineillä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten 
välineiden lyhyeksi myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Valtuudet kieltää 
lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin rahoitusvälineisiin 
ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella kunnolla 
poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.

Tarkistus 457
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muu sellainen transaktio kuin lyhyeksi 
myynti, jonka tuloksena syntyy 
rahoitusväline tai joka liittyy 
rahoitusvälineeseen ja jonka vaikutus tai 
yksi vaikutuksista on se, että se tuottaa 
taloudellista etua luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle siinä tapauksessa, 
että toisen rahoitusvälineen hinta tai arvo 
alenee.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valtuudet kieltää lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin 
rahoitusvälineisiin ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella 
kunnolla poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.
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Tarkistus 458
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muu sellainen transaktio kuin lyhyeksi 
myynti, jonka tuloksena syntyy 
rahoitusväline tai joka liittyy 
rahoitusvälineeseen ja jonka vaikutus tai 
yksi vaikutuksista on se, että se tuottaa 
taloudellista etua luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle siinä tapauksessa, 
että toisen rahoitusvälineen hinta tai arvo 
alenee.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisille viranomaisille ei pitäisi antaa laajamittaisia valtuuksia rajoittaa 
kaupankäyntiä tarkentamattomilla rahoitusvälineillä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten 
välineiden lyhyeksi myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Valtuudet kieltää 
lyhyeksi myynti poikkeuksellisissa olosuhteissa olisi rajoitettava tiettyihin rahoitusvälineisiin 
ja tiettyihin transaktioihin. Näin markkinaosapuolet voivat suunnitella kunnolla 
poikkeuksellisten toimenpiteiden nopean täytäntöönpanon.

Tarkistus 459
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

Toimenpide ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa siitä saataviin etuihin.
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Or. en

Perustelu

On tarpeen lisätä säännös, jossa viitataan nimenomaisesti suhteellisuusperiaatteeseen.

Tarkistus 460
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi estää luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
toteuttamasta rahoitusvälineisiin liittyviä 
transaktioita tai rajoittaa niiden 
rahoitusvälineitä koskevien 
transaktioiden arvoa, jotka voidaan 
toteuttaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viranomaisille 3 kohdassa annetut valtuudet ovat liian laajat. Lyhyeksi myyntiä koskevassa 
asetuksessa ei toimivaltaisille viranomaisille pitäisi antaa valtuuksia rajoittaa muuta kuin 
lyhyeksi myyntiin liittyvää rahoitustoimintaa tai sellaista rahoitustoimintaa, jolla on 
vastaavanlaisia vaikutuksia. 2 kohdassa annetut valtuudet riittävät.

Amendment 461
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Luottoriskinvaihtosopimuksia koskeville 

transaktioille poikkeuksellisissa 
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tilanteissa asetettavat rajoitukset
1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi rajoittaa luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
mahdollisuuksia toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, tai rajoittaa 
niiden luottoriskivaihtosopimuksiin 
liittyvien kattamattomien positioiden 
arvoa, joilla luonnolliset henkilöt ja 
oikeushenkilöt voivat käydä kauppaa ja 
jotka koskevat jäsenvaltion tai unionin 
obligaatiota, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi;
b) toimenpide on välttämätön edellytys 
uhan poistamiselle.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä voidaan soveltaa tiettyyn 
lajiin kuuluviin 
luottoriskinvaihtosopimuksiin tai 
tiettyihin luottoriskinvaihtosopimuksiin.
Toimenpidettä voidaan soveltaa 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittämissä olosuhteissa, tai siihen 
voidaan soveltaa kyseisen viranomaisen 
määrittämiä poikkeuksia. Poikkeuksia 
voidaan erityisesti määrittää 
sovellettaviksi markkinatakaustoimintaan 
ja ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole saatu näyttöä siitä, että luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvät transaktiot olisivat 
myötävaikuttaneet rahoitusvakauden tai markkinoiden luottamuksen epäsuotuisiin 
kehitysnäkymiin.
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Tarkistus 462
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi rajoittaa luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
mahdollisuuksia toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, tai rajoittaa 
niiden luottoriskivaihtosopimuksiin 
liittyvien kattamattomien positioiden 
arvoa, joilla luonnolliset henkilöt ja
oikeushenkilöt voivat käydä kauppaa ja 
jotka koskevat jäsenvaltion tai unionin 
obligaatiota, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:

Poistetaan.

a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi;
b) toimenpide on välttämätön edellytys 
uhan poistamiselle.

Or. de

Tarkistus 463
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi rajoittaa luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 

1. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi rajoittaa luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
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mahdollisuuksia toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, tai rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, jos 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

mahdollisuuksia toteuttaa 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyviä 
transaktioita, jotka koskevat jäsenvaltion 
tai unionin obligaatiota, tai rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, jos 
rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi.

a) rahoitusvakauteen tai markkinoiden 
luottamukseen kyseisessä jäsenvaltiossa 
taikka yhdessä tai useammassa muussa 
jäsenvaltiossa kohdistuu vakava uhka 
epäsuotuisien tapahtumien tai 
kehitysnäkymien vuoksi;
b) toimenpide on välttämätön edellytys 
uhan poistamiselle.

Or. en

Tarkistus 464
Olle Schmidt, Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

b a) toimenpide ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa siitä saataviin etuihin.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen lisätä säännös, jossa viitataan nimenomaisesti suhteellisuusperiaatteeseen.

Tarkistus 465
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä voidaan soveltaa tiettyyn 
lajiin kuuluviin 
luottoriskinvaihtosopimuksiin tai 
tiettyihin luottoriskinvaihtosopimuksiin.
Toimenpidettä voidaan soveltaa 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittämissä olosuhteissa, tai siihen 
voidaan soveltaa kyseisen viranomaisen 
määrittämiä poikkeuksia. Poikkeuksia 
voidaan erityisesti määrittää 
sovellettaviksi markkinatakaustoimintaan 
ja ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, ellei 
sen jäsenvaltion, joka on laskenut 
liikkeeseen kyseessä olevan valtion 
joukkolainan, toimivaltainen 
viranomainen ole toteuttanut 
vastaavanlaista toimenpidettä.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä, että nimenomaan kyseessä oleva jäsenvaltio tekee aloitteen 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskevista toimenpiteistä.

Tarkistus 466
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltainen viranomainen, joka 
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on toteuttanut 1 kohdan mukaisen 
toimenpiteen, voi pyytää Euroopan 
valvontaviranomaista (EAMV) 
harkitsemaan sen 24 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisen toimivallan 
käyttöä, jos kyseessä olevat epäsuotuisat 
tapahtumat tai kehitysnäkymät 
edellyttävät, että toimenpide toteutetaan 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 467
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 
kauppapaikan sulkemishetkellä, kyseisen 
kauppapaikan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
pohdittava, onko sen aiheellista kieltää 
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa 
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita kyseisessä 
kauppapaikassa estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen.

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 
kauppapaikan sulkemishetkellä, kyseisen 
kauppapaikan kotijäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi pohtia, 
onko sen aiheellista kieltää luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa 
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita kyseisessä 
kauppapaikassa estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
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kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkut osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 468
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 
kauppapaikan sulkemishetkellä, kyseisen 
kauppapaikan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
pohdittava, onko sen aiheellista kieltää 
luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa 
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita kyseisessä 
kauppapaikassa estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen.

1. Jos rahoitusvälineen hinta 
kauppapaikassa on alentunut yhden 
kaupankäyntipäivän aikana 4 kohdassa 
tarkoitetun arvon verran verrattuna 
kyseisen rahoitusvälineen hintaan 
edellisenä kaupankäyntipäivänä kyseisen 
kauppapaikan sulkemishetkellä, kyseisen 
kauppapaikan kotijäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen voi pohtia, 
onko sen aiheellista kieltää luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
harjoittamasta rahoitusvälineen lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka rajoittaa
muulla tavalla kyseistä rahoitusvälinettä 
koskevia transaktioita kyseisessä 
kauppapaikassa estääkseen 
rahoitusvälineen hinnan epätavanomaisen 
alenemisen.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.
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Tarkistus 469
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
ensimmäisen alakohdan nojalla varma siitä, 
että kyseiset toimet ovat aiheellisia, sen on
osakkeen tai joukkolainan tapauksessa 
kiellettävä henkilöitä harjoittamasta 
lyhyeksi myyntiä kyseisessä 
kauppapaikassa tai rajoitettava kyseisten 
henkilöiden mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoitettava sitä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa.

Jos toimivaltainen viranomainen on 
ensimmäisen alakohdan nojalla varma siitä, 
että kyseiset toimet ovat aiheellisia, se voi
osakkeen tai joukkolainan tapauksessa 
kieltää henkilöitä harjoittamasta lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoittaa sitä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa ja ilmoittaa syyt 
siihen, miksi se on päättänyt toimia niin.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 470
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen on 
ensimmäisen alakohdan nojalla varma siitä, 
että kyseiset toimet ovat aiheellisia, sen on

Jos toimivaltainen viranomainen on 
ensimmäisen alakohdan nojalla varma siitä, 
että kyseiset toimet ovat aiheellisia, se voi
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osakkeen tai joukkolainan tapauksessa 
kiellettävä henkilöitä harjoittamasta 
lyhyeksi myyntiä kyseisessä 
kauppapaikassa tai rajoitettava kyseisten 
henkilöiden mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoitettava sitä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa.

osakkeen tai joukkolainan tapauksessa 
kieltää henkilöitä harjoittamasta lyhyeksi 
myyntiä kyseisessä kauppapaikassa tai 
rajoittaa kyseisten henkilöiden 
mahdollisuuksia harjoittaa 
kyseisenkaltaista toimintaa taikka 
muuntyyppisen rahoitusvälineen osalta 
rajoittaa sitä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.

Tarkistus 471
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpidettä sovelletaan enintään sitä 
kaupankäyntipäivää seuraavan 
kaupankäyntipäivän loppuun, jona 
hinnan alentuminen tapahtuu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.
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Tarkistus 472
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpidettä sovelletaan enintään sitä 
kaupankäyntipäivää seuraavan 
kaupankäyntipäivän loppuun, jona 
hinnan alentuminen tapahtuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 473
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpidettä sovelletaan enintään sitä 
kaupankäyntipäivää seuraavan 
kaupankäyntipäivän loppuun, jona 
hinnan alentuminen tapahtuu.

2. Toimenpide rajoitetaan hintojen 
romahduksen laajuuteen nähden 
sopivaan ajanjaksoon.

Or. en

Tarkistus 474
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpidettä sovelletaan enintään sitä 
kaupankäyntipäivää seuraavan 
kaupankäyntipäivän loppuun, jona 
hinnan alentuminen tapahtuu.

2. Toimenpiteen soveltaminen on 
rajoitettava hinnan alentumisen määrään 
nähden kohtuulliseen ajanjaksoon.

Or. de
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Tarkistus 475
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimenpidettä sovelletaan 
toimivaltaisen viranomaisen 
määrittämissä olosuhteissa, tai siihen 
voidaan soveltaa kyseisen viranomaisen 
määrittämiä poikkeuksia. Poikkeuksia 
voidaan erityisesti määrittää 
sovellettaviksi markkinatakaustoimintaan 
ja ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.

Tarkistus 476
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvon aleneminen on oltava vähintään 
10 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

Poistetaan.

Komissio vahvistaa 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 38 
mukaisin edellytyksin muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden arvon 
alenemisen ottaen huomioon kunkin 
rahoitusvälineiden lajin erityispiirteet.
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Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.

Tarkistus 477
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvon aleneminen on oltava vähintään 
10 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

4. Euroopan valvontaviranomaisen 
(EAMV) on määriteltävä arvon 
aleneminen ottaen huomioon, että 
volatiliteetissa on huomattavia eroja.

Or. en

Tarkistus 478
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvon aleneminen on oltava vähintään 
10 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

4. Euroopan valvontaviranomaisen 
(EAMV) on määriteltävä arvon 
aleneminen ottaen huomioon, että 
volatiliteetissa on huomattavia eroja.

Or. en

Tarkistus 479
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Arvon aleneminen on oltava vähintään 
10 prosenttia osakkeen tapauksessa ja 
komission vahvistama määrä muiden 
rahoitusvälineiden lajien tapauksessa.

4. Arvon alenemisen on oltava 
toimivaltaisen viranomaisen kussakin 
yksittäistapauksessa vahvistama määrä.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 480
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 
38 mukaisin edellytyksin muiden 
rahoitusvälineiden kuin osakkeiden arvon 
alenemisen ottaen huomioon kunkin 
rahoitusvälineiden lajin erityispiirteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.
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Tarkistus 481
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään 
laskettaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
osakkeiden arvon 10 prosentin 
aleneminen ja komission vahvistama 
arvon aleneminen.

Poistetaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
sääntelystandardit hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o …/… [EAMV-asetus] [7–7 
d artiklan] mukaisesti.
EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [ 31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida vapaasti päättää, missä tilanteessa – edellyttäen, 
että hinta on laskenut vähintään kymmenen prosenttia – ne haluavat harkita kaupankäynnin 
keskeyttämistä.

Tarkistus 482
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään 

Poistetaan.
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laskettaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
osakkeiden arvon 10 prosentin 
aleneminen ja komission vahvistama 
arvon aleneminen.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
sääntelystandardit hyväksytään asetuksen 
(EU) N:o …/… [EAMV-asetus] [7–
7 d artiklan] mukaisesti.
EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [ 31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 483
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle siirretään valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, joissa 
vahvistetaan menetelmä, jota käytetään 
laskettaessa 4 kohdassa tarkoitetut 
osakkeiden arvon 10 prosentin 
aleneminen ja komission vahvistama 
arvon aleneminen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 484
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [ 31 päivänä 
joulukuuta 2011].

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo sen olevan tarpeen, sitä pitäisi 
kannustaa harjoittamaan omaa volatiliteetin valvontaa keskeyttääkseen toteutuksen, jos 
osakkeiden hinnat muuttuvat radikaalisti. On kuitenkin syytä todeta, että lyhyeksi myyntiä ei 
pitäisi kieltää vain siksi, että jonkin osakkeen hinta on laskenut jotakin tiettyä 
prosenttimäärää enemmän, koska jotkin osakkeet ovat paljon epävakaampia kuin toiset ja 
koska suuria notkahduksia saattaa ilmetä monistakin luonnollisista syistä.

Tarkistus 485
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet, jotka on määrätty tämän 
asetuksen 16–18 artiklan nojalla, ovat

Toimenpiteen voimassaoloa voidaan 
jatkaa enintään kolmen kuukauden 
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voimassa aluksi enintään kolme kuukautta 
21 artiklassa tarkoitetun tiedonannon 
julkaisemisesta.

jaksoiksi, jos toimenpiteen toteuttamisen 
syyt ovat edelleen voimassa. Jollei 
toimenpiteen voimassaoloa jatketa kolmen 
kuukauden kuluttua, sen voimassaolo 
päättyy ilman eri toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

20 artiklassa on tarpeen täsmentää, että toimenpiteen voimassaolo päättyy, jollei sitä jatketa 
tämän säännöksen mukaisesti, ja että sen voimassaoloa voidaan jatkaa vain, jos toimenpiteen 
toteuttamisen syyt ovat edelleen voimassa.

Tarkistus 486
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa kerrallaan enintään kolmen 
kuukauden jaksoiksi.

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa kerrallaan enintään kolmen 
kuukauden jaksoiksi, jos toimenpiteen 
toteuttamisen syyt ovat edelleen voimassa.
Jollei toimenpiteen voimassaoloa jatketa 
kolmen kuukauden kuluttua, sen 
voimassaolo päättyy ilman eri 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

20 artiklassa on tarpeen täsmentää, että toimenpiteen voimassaolo päättyy, jollei sitä jatketa 
tämän säännöksen mukaisesti, ja että sen voimassaoloa voidaan jatkaa vain, jos kyseisen 
toimenpiteen toteuttamisen syyt näiden säännösten mukaisesti ovat edelleen voimassa.
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Tarkistus 487
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa kerrallaan enintään kolmen 
kuukauden jaksoiksi.

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa markkinahäiriön vakavuuteen 
nähden kohtuullisen ajan.

Or. de

Tarkistus 488
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa kerrallaan enintään kolmen 
kuukauden jaksoiksi.

Kyseisenkaltaisia toimenpiteitä voidaan 
jatkaa pidemmäksi ajanjaksoksi sen 
mukaan, miten vakavia markkinahäiriöt 
ovat.

Or. en

Tarkistus 489
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan toimivaltaiselta viranomaiselta 
ilmoituksen siitä, että on tarpeen kieltää 
luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä harjoittamasta 
rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä 
kyseisessä kauppapaikassa tai rajoittaa 
kyseisten henkilöiden mahdollisuuksia 
harjoittaa kyseisenkaltaista toimintaa 
taikka rajoittaa muulla tavalla kyseistä 
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rahoitusvälinettä koskevia transaktioita 
kyseisessä kauppapaikassa 
rahoitusvälineiden hinnan 19 artiklassa 
tarkoitetun epätavanomaisen alenemisen 
estämiseksi, Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) voi 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on välttämätön koordinointiroolin antamiseksi EAMV:lle tilanteissa, joissa 
rahoitusväline on kaupankäynnin kohteena monissa eurooppalaisissa kauppapaikoissa, joista 
kutakin valvoo kyseessä olevan maan toimivaltainen valvontaviranomainen.

Tarkistus 490
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen 
ehdottaa sellaisten toimenpiteiden 
toteuttamista, jotka ovat ristiriidassa 
2 kohdassa tarkoitetun EAMV:n 
lausunnon kanssa, tai kieltäytyy 
toteuttamasta toimenpiteitä ja toimii siten 
2 kohdassa tarkoitetun EAMV:n 
lausunnon vastaisesti, sen on julkaistava 
välittömästi verkkosivuillaan tiedonanto, 
jossa annetaan kattava selvitys syistä, 
joiden vuoksi se toimi kyseisellä tavalla.

3. Jos Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) katsoo, että jokin toimenpide 
olisi otettava käyttöön unionin tasolla, sen 
päätös sitoo toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en

Perustelu

EAMV:lla olisi oltava valtuudet ottaa käyttöön toimenpiteitä unionin tasolla.
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Tarkistus 491
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
EAMV:n toimintavaltuudet

1. Kun kaikki 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät, EAMV:n on 
asetuksen (EU) N:o …/… [EAMV-asetus] 
[6 a artiklan 5 kohdan] mukaisesti 
toteutettava yksi tai useampia seuraavista 
toimenpiteistä:
a) vaadittava luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on tiettyä 
rahoitusvälinettä tai rahoitusvälineiden 
lajia koskevia nettomääräisiä lyhyitä 
positioita, ilmoittamaan 
kyseisenkaltaisista positioista 
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
julkistamaan niitä koskevia 
yksityiskohtaisia tietoja;
b) asetettava kieltoja tai ehtoja 
luonnollisille henkilöille tai 
oikeushenkilöille, jotka harjoittavat 
lyhyeksi myyntiä tai toteuttavat 
transaktioita, joiden tuloksena syntyy 
rahoitusväline tai jotka liittyvät 
rahoitusvälineeseen ja joiden vaikutus tai 
yksi vaikutuksista on se, että ne tuottavat 
taloudellista etua luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle siinä tapauksessa, 
että toisen rahoitusvälineen hinta tai arvo 
alenee;
c) rajoitettava luonnollisten henkilöiden 
tai oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, tai 
rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
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kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota;
d) estettävä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä toteuttamasta 
rahoitusvälineisiin liittyviä transaktioita 
tai rajoittaa niiden rahoitusvälineitä 
koskevien transaktioiden arvoa, jotka 
voidaan toteuttaa.
Toimenpidettä voidaan soveltaa 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen määrittämissä olosuhteissa, 
tai siihen voidaan soveltaa kyseisen 
viranomaisen määrittämiä poikkeuksia.
Poikkeuksia voidaan erityisesti määrittää 
sovellettaviksi markkinatakaustoimintaan 
ja ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.
2. EAMV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
nojalla vain, jos molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät:
a) 1 kohdan a–d alakohdassa luetelluilla 
toimenpiteillä poistetaan uhka, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai 
koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa ja jonka vaikutukset 
ulottuvat rajojen yli;
b) toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä uhan 
poistamiseksi, tai toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä uhan poistamiseksi.
3. Toteuttaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä EAMV:n on otettava 
huomioon se, missä määrin toimenpide
a) poistaa merkittävän osan uhasta, joka 
kohdistuu finanssimarkkinoiden 
toimintaan ja eheyteen tai koko 
rahoitusjärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa, tai parantaa 
merkittävästi toimivaltaisten 
viranomaisten kykyä valvoa uhkaa;



AM\854948FI.doc 95/112 PE456.805v02-00

FI

b) ei luo riskiä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytöstä;
c) ei vaikuta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen eikä 
myöskään heikennä kyseisten 
markkinoiden likviditeettiä tai aiheuta 
epävarmuutta markkinatoimijoiden 
keskuudessa kohtuuttomassa määrin 
suhteessa toimenpiteestä saataviin 
etuihin.
Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 16, 17 tai 18 
artiklan nojalla, EAMV voi toteuttaa 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä antamatta 23 artiklassa 
säädettyä lausuntoa.
4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämisestä tai 
jatkamisesta, sen on tarvittaessa kuultava 
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja 
muita asianomaisia viranomaisia.
5. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämisestä tai 
jatkamisesta, sen on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille 
toimenpiteestä, jota se ehdottaa.
Ilmoituksessa on oltava yksityiskohtaiset 
tiedot ehdotetuista toimenpiteistä, ne 
rahoitusvälineiden ja transaktioiden lajit, 
joihin niitä sovelletaan, toimenpiteiden 
perusteluita tukevasta näytöstä ja 
ajankohdasta, jona toimenpiteiden 
soveltaminen on tarkoitus aloittaa.
6. Ilmoitus on annettava vähintään 24 
tuntia ennen ajankohtaa, jona 
toimenpiteen soveltaminen on tarkoitus 
aloittaa tai josta lukien sen soveltamista 
jatketaan. Poikkeuksellisissa tilanteissa 
EAMV voi antaa ilmoitukseen vähemmän 
kuin 24 tuntia ennen ajankohtaa, jona 
toimenpiteen soveltaminen on tarkoitus 
aloittaa, jos ilmoitusta on mahdotonta 
antaa vähintään 24 tuntia ennen kyseistä 



PE456.805v02-00 96/112 AM\854948FI.doc

FI

ajankohtaa.
7. EAMV:n on julkaistava 
verkkosivuillaan tiedonanto kaikista 
päätöksistä, jotka koskevat minkä tahansa 
1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
määräämistä tai jatkamista.
Tiedonannossa on annettava vähintään 
seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:
a) toimenpiteet, jotka on määrätty, 
mukaan lukien ne rahoitusvälineiden ja 
transaktioiden lajit, joihin niitä 
sovelletaan, sekä toimenpiteiden kesto;
b) perustelut sille, että EAMV katsoo 
toimenpiteiden määräämisen 
tarpeelliseksi, mukaan lukien kyseisiä 
perusteita tukeva näyttö.
8. Toimenpide tulee voimaan, kun 
tiedonanto julkaistaan, tai tiedonannon 
julkaisemisen jälkeisenä ajankohtana, 
joka ilmoitetaan tiedonannossa, ja sitä 
sovelletaan vain sen voimaantulon 
jälkeen toteutettuihin transaktioihin.
9. EAMV:n on tarkasteltava sopivin 
väliajoin ja vähintään kolmen kuukauden 
välein uudelleen 1 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä. Jos toimenpiteen 
voimassaoloa ei jatketa kyseisen kolmen 
kuukauden jakson jälkeen, sen 
voimassaolo lakkaa ilman eri 
toimenpiteitä. Toimenpiteiden 
voimassaolon jatkamiseen sovelletaan 2–
8 kohtaa.
10. Toimenpide, jonka EAMV on 
toteuttanut tämän artiklan nojalla, on 
etusijalla suhteessa mahdolliseen 
aiempaan toimenpiteeseen, jonka 
toimivaltainen viranomainen on 
toteuttanut 1jakson nojalla.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdin mennään niitä valtuuksia pidemmälle, jotka EAMV:lle annetaan asiakirjassa 
KOM(2009)0503. EAMV:n rooli olisi rajoitettava koordinointiin 23 artiklan mukaisesti.
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EAMV:n ei pidä voida puuttua tilanteeseen suoraan velvoitteiden asettamiseksi luonnollisille 
henkilöille tai oikeushenkilöille. Tämä soisi EAMV:lle huomattavan paljon yleisesti 
sovellettavaa harkintavaltaa erittäin arkaluonteisella politiikan alalla, mitä ei sallita 
perussopimuksessa.

Tarkistus 492
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaadittava luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on tiettyä 
rahoitusvälinettä tai rahoitusvälineiden 
lajia koskevia nettomääräisiä lyhyitä 
positioita, ilmoittamaan kyseisenkaltaisista 
positioista toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai julkistamaan niitä koskevia 
yksityiskohtaisia tietoja;

a) vaadittava luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, joilla on tiettyä julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi 
kauppapaikassa otettua osaketta koskevia 
nettomääräisiä lyhyitä positioita, 
ilmoittamaan kyseisenkaltaisista 
positioista, jotka ylittävät 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon,
toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
julkistamaan niitä koskevia 
yksityiskohtaisia tietoja;

Or. en

Perustelu

EAMV:lle ei pitäisi antaa laajamittaisia valtuuksia vaatia julkistamista tai rajoittaa 
kaupankäyntiä tarkentamattomilla rahoitusvälineillä, ellei pystytä todistamaan, että kyseisten 
välineiden lyhyeksi myynti on edistänyt finanssimarkkinoiden epävakautta. Tietojen 
julkistamisen vaatiminen jälkikäteen eli matalammilla kynnysarvoilla tilanteissa, joissa tämä 
ei ollut odotettavissa transaktion suoritushetkellä, luo epävarmuutta ja vaikuttaa myös 
kielteisesti tietojen julkistamiseen ja aiheuttaa esimerkiksi nopeita hinnannousuja.

Tarkistus 493
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) rajoitettava luonnollisten henkilöiden 
tai oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, tai 
rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rajoitettava luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota, tai 
rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
jäsenvaltion tai unionin obligaatiota;

c) rajoitettava luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden mahdollisuuksia 
toteuttaa luottoriskinvaihtosopimuksiin 
liittyviä transaktioita, jotka koskevat 
obligaatiota, jotka on laskenut liikkeeseen 
jäsenvaltio, unioni tai järjestelmän 
kannalta merkittävä laitos, jonka 
kotipaikka on unionissa tai joka on 
sijoittautunut unioniin, tai rajoittaa niiden 
luottoriskivaihtosopimuksiin liittyvien 
kattamattomien positioiden arvoa, joilla 
luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt 
voivat käydä kauppaa ja jotka koskevat 
obligaatiota, jotka on laskenut liikkeeseen 
jäsenvaltio, unioni tai järjestelmän 
kannalta merkittävä laitos, jonka 
kotipaikka on unionissa tai joka on 
sijoittautunut unioniin;

Or. de
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Tarkistus 495
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) estettävä luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä toteuttamasta 
rahoitusvälineisiin liittyviä transaktioita 
tai rajoittaa niiden rahoitusvälineitä 
koskevien transaktioiden arvoa, jotka 
voidaan toteuttaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa siltä, että 1 kohdan d alakohdan olisi tarkoitus sisältää
luottoriskinvaihtosopimukset, mutta asia on ilmaistu tässä tavalla, jota ei voida hyväksyä.

Tarkistus 496
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimenpidettä voidaan soveltaa 
asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen määrittämissä olosuhteissa, 
tai siihen voidaan soveltaa kyseisen 
viranomaisen määrittämiä poikkeuksia.
Poikkeuksia voidaan erityisesti määrittää 
sovellettaviksi markkinatakaustoimintaan 
ja ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.

Toimenpidettä voidaan soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten
määrittämissä olosuhteissa, tai siihen 
voidaan soveltaa kyseisten viranomaisten
määrittämiä poikkeuksia. Poikkeuksia 
voidaan erityisesti määrittää sovellettaviksi 
markkinatakaustoimintaan ja 
ensimarkkinoilla harjoitettavaan 
toimintaan.

Or. en

Perustelu

Markkinatakaajille ja päämarkkinatakaajille on tarpeen myöntää poikkeuksia. Tekstiä on 
muutettu, koska jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset päättävät, kuka saa toimia 
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markkinatakaajana kyseisessä maassa.

Tarkistus 497
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin EAMV tekee päätöksen 
minkä tahansa 1 kohdassa tarkoitetun 
toimenpiteen määräämisestä tai 
jatkamisesta, sen on tarvittaessa kuultava 
Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja muita 
asianomaisia viranomaisia.

4. Ennen kuin Euroopan 
valvontaviranomainen (EAMV) tekee 
päätöksen minkä tahansa 1 kohdassa 
tarkoitetun toimenpiteen määräämisestä tai 
jatkamisesta, sen on kuultava Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja tarvittaessa 
muita asianomaisia elimiä.

Or. en

Perustelu

Koska EAMV:n päätöksellä toimenpiteen käyttöön ottamisesta lyhyeksi myyntiä vastaan on 
vaikutusta rahoitusvakauteen, saattaisi olla tarpeellista edellyttää aina Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kuulemista.

Tarkistus 498
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Epäsuotuisien tapahtumien tai 

kehitysnäkymien tarkentaminen
Komissio hyväksyy 36 artiklan mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä ja 37 ja 
38 artiklan mukaisin edellytyksin 
toimenpiteet, joissa tarkennetaan 
perusteet ja tekijät, jotka toimivaltaisten 
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viranomaisten ja EAMV:n on otettava 
huomioon määrittäessään, milloin 16, 17, 
18 ja 23 artiklassa tarkoitettuja 
epäsuotuisia tapahtumia tai 
kehitysnäkymiä ja 24 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja uhkia ilmenee.

Or. en

Perustelu

Ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista yrittää määritellä etukäteen kaikkia niitä 
perusteita ja tekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että toimivaltainen viranomainen toteaa 
epäsuotuisien tapahtumien tai kehitysnäkymien olevan vallalla. Kriisitilanteen luonteeseen 
kuuluu, että se voi puhjeta odottamattomien olosuhteiden seurauksena, ja tason 2 
lainsäädännössä ehdotetun säännöksen käyttöönotto heikentäisi jäsenvaltioiden kykyä 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä kriisitilanteissa.

Tarkistus 499
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV voi toteuttaa yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan tutkimuksen, jonka 
aiheena on lyhyeksi myyntiin tai 
luottoriskinvaihtosopimusten käyttöön 
liittyvä kysymys tai käytäntö, 
arvioidakseen, aiheuttaako kyseinen 
kysymys tai käytäntö potentiaalisen uhan 
rahoitusvakaudelle tai markkinoiden 
luottamukselle unionissa.

Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) voi toteuttaa yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan 
parlamentin, neuvoston tai komission
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
tutkimuksen, jonka aiheena on lyhyeksi 
myyntiin tai luottoriskinvaihtosopimusten 
käyttöön liittyvä kysymys tai käytäntö, 
arvioidakseen, aiheuttaako kyseinen 
kysymys tai käytäntö potentiaalisen uhan 
rahoitusjärjestelmän vakaudelle
unionissa, ja antaa asianmukaisia 
toimintaa koskevia suosituksia kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en



PE456.805v02-00 102/112 AM\854948FI.doc

FI

Perustelu

Valtuuksien on oltava yhdenmukaiset EAMV-asetuksen 22 artiklan 4 kohdan kanssa, jossa 
todetaan seuraavaa: "Vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi yhden tai useamman 
toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä 
taikka omasta aloitteestaan suorittaa tietyntyyppisen finanssilaitoksen tai tuotteen tai 
menettelytavan tutkinnan, jotta voidaan arvioida mahdollisia finanssijärjestelmän vakauteen 
kohdistuvia uhkia ja antaa asianmukaisia toimintaa koskevia suosituksia kyseisille 
toimivaltaisille viranomaisille."

Tarkistus 500
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on julkaistava raportti, jossa se 
esittelee tutkimuksensa tulokset ja antaa 
mahdollisesti aiheena olevaa kysymystä tai 
käytäntöä koskevia suosituksia.

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV)
on julkaistava kolmen kuukauden 
kuluessa tutkimuksen 
käynnistämispäivästä raportti, jossa se 
esittelee tutkimuksensa tulokset ja antaa 
mahdollisesti aiheena olevaa kysymystä tai 
käytäntöä koskevia suosituksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EAMV on vastuuvelvollinen ja että raportti julkaistaan nopeasti.

Tarkistus 501
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin, jotka työskentelevät tai 

1. Salassapitovelvollisuutta sovelletaan 
kaikkiin luonnollisiin henkilöihin tai 
oikeushenkilöihin, jotka työskentelevät tai 
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ovat työskennelleet toimivaltaisen 
viranomaisen tai sellaisten viranomaisten 
tai luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden palveluksessa, joille 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
tehtäviään, myös sellaisiin tarkastajiin ja 
asiantuntijoihin, joiden kanssa 
toimivaltainen viranomainen on tehnyt 
sopimuksen. Salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvaa tietoa ei saa antaa toiselle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle eikä viranomaiselle, jollei 
niiden antaminen ole tarpeen 
oikeudenkäyntiä varten.

ovat työskennelleet toimivaltaisen 
viranomaisen tai sellaisten viranomaisten 
tai luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden palveluksessa, joille 
toimivaltainen viranomainen on siirtänyt 
tehtäviään, myös sellaisiin tarkastajiin ja 
asiantuntijoihin, joiden kanssa 
toimivaltainen viranomainen on tehnyt 
sopimuksen. Salassapitovelvollisuuden 
piiriin kuuluvaa luottamuksellista tietoa ei 
saa antaa toiselle luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle eikä viranomaiselle, 
jollei niiden antaminen ole tarpeen 
oikeudenkäyntiä varten.

Or. en

Perustelu

On parempi ensin määritellä, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia, ja todeta vasta sitten, että 
kyseisiin tietoihin sovelletaan myös salassapitovelvollisuutta. Tuntuisi liioitellulta antaa 
kaikkien tietojen olla automaattisesti luottamuksellisia, koska jotkin toimivaltaisten 
viranomaisten keskenään vaihtamat tiedot saattavat olla täysin harmittomia.

Tarkistus 502
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten 
välillä tämän asetuksen mukaisesti 
vaihdetut tiedot on katsottava 
luottamuksellisiksi, paitsi jos 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
tietoja toimittaessaan, että kyseiset tiedot 
saa antaa, tai jos niiden antaminen on 
tarpeen oikeudenkäyntiä varten.

2. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten 
välillä tämän asetuksen mukaisesti 
vaihdetut tiedot, jotka koskevat 
liiketoiminta- tai operationaalisia 
olosuhteita sekä muita taloudellisia tai 
henkilökohtaisia asioita, on katsottava 
enintään 20 vuoden ajan 
luottamuksellisiksi ja niihin on 
sovellettava salassapitovelvollisuutta, 
paitsi jos toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa tietoja toimittaessaan, että 
kyseiset tiedot saa antaa.
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Or. en

Perustelu

On parempi ensin määritellä, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia, ja todeta vasta sitten, että 
kyseisiin tietoihin sovelletaan myös salassapitovelvollisuutta. Tuntuisi liioitellulta antaa 
kaikkien tietojen olla automaattisesti luottamuksellisia, koska jotkin toimivaltaisten 
viranomaisten keskenään vaihtamat tiedot saattavat olla täysin harmittomia.

Tarkistus 503
Syed Kamall

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava EAMV:lle kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
pyynnöistä. Jos tutkimuksella tai 
tarkastuksella on rajat ylittäviä 
vaikutuksia, EAMV koordinoi sitä.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
pyynnöistä.

Or. en

Perustelu

On epäselvää, miksi EAMV:n täytyisi koordinoida tutkimusta tai tarkastusta, jolla on rajat 
ylittäviä vaikutuksia. Sääntelyviranomaisten välinen yhteistyö on jo vakiintunut käytäntö tällä 
alalla. Ainoa tehtävä, joka EAMV:n voidaan edellyttää suorittavan, tulee esille tilanteessa, 
jossa sääntelyviranomainen ei tee yhteystyötä, mikä rikkoisi tätä asetusta.

Tarkistus 504
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava EAMV:lle kaikista 

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava Euroopan 
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ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
pyynnöistä. Jos tutkimuksella tai 
tarkastuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia, 
EAMV koordinoi sitä.

valvontaviranomaiselle (EAMV) kaikista 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
pyynnöistä. Jos tutkimuksella tai 
tarkastuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia, 
Euroopan valvontaviranomainen 
(EAMV) koordinoi sitä toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä.

Or. en

Perustelu

EAMV:n ei tarvitse koordinoida tutkimuksia, jos toimivaltaiset viranomaiset voivat hoitaa 
koordinoinnin itse.

Tarkistus 505
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa yhteistyösopimuksia 
tietojenvaihdosta kolmansien maiden
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
niiden velvoitteiden noudattamisen 
valvonnasta, joita kolmansille maille 
aiheutuu tämän asetuksen nojalla, ja 
V luvun nojalla toteutettuja toimia 
täydentävien samankaltaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
parhaansa mukaan pyrittävä tekemään 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa yhteistyösopimuksia 
tietojenvaihdosta kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
niiden velvoitteiden noudattamisen 
valvonnasta, joita kolmansille maille 
aiheutuu tämän asetuksen nojalla, ja 
V luvun nojalla toteutettuja toimia 
täydentävien samankaltaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta.

Or. en

Perustelu

Tällä parannetaan tekstiä, joka velvoittaisi toimivaltaiset viranomaiset muuten oikeudellisesti 
yhteistyösopimuksiin tietämättä, mitä tapahtuu, jos näin ei menetellä. Lisäksi on tarpeen 
täsmentää, että yhteistyösopimuksista ei saisi aiheutua jäsenvaltioille tiettyjä velvoitteita, 
kuten vastavuoroisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka saattaisivat olla ristiriidassa 
jäsenvaltioiden perustuslakien ja tämän asetuksen kanssa.
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Tarkistus 506
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on koordinoitava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisten 
yhteistyösopimusten kehittämistä.
EAMV:n on laadittava tässä tarkoituksessa 
mallisopimus, jota toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää.

Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
on koordinoitava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisten 
yhteistyöjärjestelyjen kehittämistä.
Euroopan valvontaviranomaisen (EAMV) 
on laadittava tässä tarkoituksessa 
mallisopimus, jota toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää.

Or. en

Perustelu

Tällä parannetaan tekstiä, joka velvoittaisi toimivaltaiset viranomaiset muuten oikeudellisesti 
yhteistyösopimuksiin tietämättä, mitä tapahtuu, jos näin ei menetellä. Lisäksi on tarpeen 
täsmentää, että yhteistyösopimuksista ei saisi aiheutua jäsenvaltioille tiettyjä velvoitteita, 
kuten vastavuoroisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka saattaisivat olla ristiriidassa 
jäsenvaltioiden perustuslakien ja tämän asetuksen kanssa.

Tarkistus 507
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
tietojenvaihtoa koskevia 
yhteistyösopimuksia kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain, 
jos luovutettavien tietojen salassapito 

3. Toimivaltaiset viranomaiset eivät tee
kolmansien maiden kanssa sellaisia 
yhteistyöjärjestelyjä, jotka aiheuttavat 
jäsenvaltioille muita kuin tietojenvaihtoa 
koskevia velvoitteita. Tietojenvaihtoa 
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taataan vähintään 29 artiklassa säädetyllä 
tavalla. Tällaisen tietojenvaihdon on 
palveltava kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävien hoitamista.

koskevia yhteistyöjärjestelyjä tehdään
vain, jos luovutettavien tietojen salassapito 
taataan vähintään 29 artiklassa säädetyllä 
tavalla. Tällaisen tietojenvaihdon on 
palveltava kyseisten toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävien hoitamista.

Or. en

Perustelu

Tällä parannetaan tekstiä, joka velvoittaisi toimivaltaiset viranomaiset muuten oikeudellisesti 
yhteistyösopimuksiin tietämättä, mitä tapahtuu, jos näin ei menetellä. Lisäksi on tarpeen 
täsmentää, että yhteistyösopimuksista ei saisi aiheutua jäsenvaltioille tiettyjä velvoitteita, 
kuten vastavuoroisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka saattaisivat olla ristiriidassa 
jäsenvaltioiden perustuslakien ja tämän asetuksen kanssa.

Tarkistus 508
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi siirtää kolmannelle maalle tietoja ja 
tiedoista laadittuja analyyseja, kun 
direktiivin 95/46/EY 25 tai 26 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja 
ainoastaan tapauskohtaisesti. Jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
varmuus siitä, että siirto on tarpeen tätä 
asetusta sovellettaessa. Kolmas maa ei saa 
siirtää tietoja toiselle kolmannelle maalle 
ilman jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisten nimenomaista kirjallista
lupaa.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi siirtää kolmannelle maalle tietoja ja 
tiedoista laadittuja analyyseja, kun 
direktiivin 95/46/EY 25 tai 26 artiklassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät, ja 
ainoastaan tapauskohtaisesti. Jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
varmuus siitä, että siirto on tarpeen tätä 
asetusta sovellettaessa. Tietoja siirretään 
vain, jos kolmas maa takaa, ettei tietoja
siirretä toiselle kolmannelle maalle ilman 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisten 
nimenomaista kirjallista lupaa.

Or. en

Perustelu

Tällaista parannusta ehdotetaan, koska olisi epätarkoituksenmukaista asettaa asetuksessa 
velvoitteita kolmannelle maalle.
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Tarkistus 509
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
saa luovuttaa toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai 
kolmannen maan toimivaltaiselta 
viranomaiselta saamansa tiedot ainoastaan, 
jos se on saanut nimenomaisen 
suostumuksen tiedot toimittaneelta 
toimivaltaiselta viranomaiselta, ja 
tapauksen mukaan ainoastaan sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka kyseinen 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
saa luovuttaa toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai 
kolmannen maan toimivaltaiselta 
viranomaiselta saamansa, 29 artiklan 
mukaisesti luottamukselliset tiedot
ainoastaan, jos se on saanut nimenomaisen 
suostumuksen tiedot toimittaneelta 
toimivaltaiselta viranomaiselta, ja 
tapauksen mukaan ainoastaan sellaisia 
tarkoituksia varten, jotka kyseinen 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt.

Or. en

Perustelu

On parempi ensin määritellä, mitkä tiedot ovat luottamuksellisia (ks. 29 artiklaa koskeva 
ehdotus), ja todeta vasta sitten, että kyseisiin tietoihin sovelletaan myös 
salassapitovelvollisuutta.

Tarkistus 510
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä 
hallinnollisia toimenpiteitä, seuraamuksia 
ja rahallisia seuraamuksia koskevat 
säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen 

Jäsenvaltioiden on Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) 
hyväksymien ohjeiden perusteella ja 
ottaen huomioon komission tiedonannon, 
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säännösten rikkomiseen, ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että niitä sovelletaan.
Toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

joka koskee rahoitusalan 
seuraamusjärjestelmien vahvistamista,
vahvistettava niitä hallinnollisia 
toimenpiteitä, seuraamuksia ja rahallisia 
seuraamuksia koskevat säännöt, joita 
sovelletaan tämän asetuksen säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että niitä sovelletaan. Toimenpiteiden ja 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 511
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä 
hallinnollisia toimenpiteitä, seuraamuksia 
ja rahallisia seuraamuksia koskevat 
säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen, ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että niitä sovelletaan.
Toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kansallisen lainsäädäntönsä 
perusperiaatteita noudattaen niitä 
hallinnollisia toimenpiteitä, seuraamuksia 
ja rahallisia seuraamuksia koskevat 
säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen 
säännösten rikkomiseen, ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että niitä sovelletaan.
Toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Tätä artiklaa on tarpeen selventää sellaisten tulkintojen välttämiseksi, jotka voisivat olla 
ristiriidassa jäsenvaltioiden perustuslakien perusperiaatteiden kanssa.



PE456.805v02-00 110/112 AM\854948FI.doc

FI

Tarkistus 512
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset tiedoksi komissiolle 
viimeistään [1 päivänä heinäkuuta 2012] ja 
annettava niiden muutokset tiedoksi 
viipymättä.

Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
säännökset tiedoksi Euroopan 
valvontaviranomaiselle (EAMV) ja 
komissiolle viimeistään [1 päivänä 
heinäkuuta 2012] ja annettava niiden 
muutokset tiedoksi viipymättä.

Or. en

Tarkistus 513
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2014 toimivaltaisten 
viranomaisten ja EAMV:n kanssa 
käytävien keskustelujen perusteella 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille
kertomuksen

Komissio antaa ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2013 toimivaltaisten 
viranomaisten ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) kanssa 
käytävien keskustelujen perusteella 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomuksen

Or. en

Perustelu

7 artiklassa vahvistetuilla julkistamista koskevilla säännöillä voisi olla laajamittaisia 
vaikutuksia toimintaan rahoitusmarkkinoilla, ja niitä on välttämätöntä tarkistaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.
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Tarkistus 514
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 5, 7 ja 8 artiklan mukaisten raportointia 
ja tietojen julkistamista koskevien 
kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuudesta;

a) 5, 7 ja 8 artiklan mukaisten raportointia 
ja tietojen antamista koskevien 
kynnysarvojen tarkoituksenmukaisuudesta;

Or. en

Perustelu

7 artiklassa vahvistetuilla julkistamista koskevilla säännöillä voisi olla laajamittaisia 
vaikutuksia toimintaan rahoitusmarkkinoilla, ja niitä on välttämätöntä tarkistaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.

Tarkistus 515
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tietojen julkistamista koskevan 
vaatimuksen, tietojen antamista koskevan 
vaatimuksen sekä 7 artiklassa 
tarkoitettujen, tietojen julkistamista 
koskevien kynnysarvojen 
tarkoituksenmukaisuudesta ottaen 
erityisesti huomioon niiden vaikutuksen 
rahoitusmarkkinoiden likviditeettiin ja 
volatiliteettiin;

Or. en

Perustelu

7 artiklassa vahvistetuilla julkistamista koskevilla säännöillä voisi olla laajamittaisia 
vaikutuksia toimintaan rahoitusmarkkinoilla, ja niitä on välttämätöntä tarkistaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi.
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Tarkistus 516
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa Euroopan 
valvontaviranomaisen (EAMV) 
lausunnon huomioon ottaen niitä 
hallinnollisia toimenpiteitä, rahallisia 
seuraamuksia ja muita kuin rahallisia 
seuraamuksia koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt, joita sovelletaan tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen.

Or. en


