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Tarkistus 1211
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 34 artiklan
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla selvennetään 
1 kohdassa tarkoitetut kohtuulliset 
kaupalliset ehdot tietojen ilmoittamiseksi.

5. Komissio hyväksyy 94 artiklan
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla selvennetään 
1 kohdassa tarkoitetut kohtuulliset 
kaupalliset ehdot tietojen ilmoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1212
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi hyväksyä 34 artiklan
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla selvennetään 
1 kohdassa tarkoitetut kohtuulliset 
kaupalliset ehdot tietojen ilmoittamiseksi.

5. Komissio hyväksyy 94 artiklan
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joilla selvennetään 
1 kohdassa tarkoitetut kohtuulliset 
kaupalliset ehdot tietojen ilmoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Pyytää komission ryhtymään toimiin – muussa tapauksessa artiklan säännöksiä ei voida 
panna täytäntöön.

Tarkistus 1213
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
69 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 1214
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Päästöoikeuksien osalta jäsenvaltiot 
pyytävät viranomaisia tekemään 
yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja 
direktiivin 2003/54/EY mukaisesti 
nimettyjen toimivaltaisten elinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 1215
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) pyytää tietoja kaikilta henkilöiltä ja 
tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
tietojen saamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 1216
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) harjoittaa haamuasiointia;

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliiton ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 1217
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, jos voidaan perustellusti 
epäillä, että tällaisilla tarkastuksen 
kohteeseen liittyvillä tallenteilla voi olla 
merkitystä todistettaessa, että 
sijoituspalveluyritys on rikkonut tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan; nämä 
tallenteet eivät kuitenkaan saa koskea sen 
viestinnän sisältöä, johon ne liittyvät;

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten hallussa 
olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä;

Or. en

Perustelu

Valta vaatia sijoituspalveluyritysten hallussa olevia tallenteita puheluista ja tietoliikenteestä 
on viranomaisten kannalta elintärkeää näiden hoitaessa tehtäviään 
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rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti. 

Tarkistus 1218
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten hallussa 
olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, jos voidaan perustellusti 
epäillä, että tällaisilla tarkastuksen 
kohteeseen liittyvillä tallenteilla voi olla 
merkitystä todistettaessa, että 
sijoituspalveluyritys on rikkonut tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan; nämä 
tallenteet eivät kuitenkaan saa koskea sen
viestinnän sisältöä, johon ne liittyvät;

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten hallussa 
olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, mukaan lukien viestinnän 
sisältö, johon ne liittyvät;

Or. en

Perustelu

Monissa markkinoiden väärinkäyttötapauksissa puhelinkeskustelujen tallenteet ovat olleet 
olennaiset tärkeitä tuomion langettamiseksi. Tieto siitä, että puhelinkeskustelu on käyty ei ole 
riittävä, sillä väärinkäyttö ilmenee yksiselitteisesti puhelun sisällöstä.

Tarkistus 1219
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, jos voidaan perustellusti 
epäillä, että tällaisilla tarkastuksen 
kohteeseen liittyvillä tallenteilla voi olla 
merkitystä todistettaessa, että 
sijoituspalveluyritys on rikkonut tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan; nämä 

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten hallussa 
olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä;
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tallenteet eivät kuitenkaan saa koskea sen 
viestinnän sisältöä, johon ne liittyvät;

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon, että tallentamista koskevalla velvoitteella pyritään suojelemaan 
investoijia ja varmistamaan sijoituspalveluyritysten tehokas valvonta samalla tavoin kuin 
yleisellä kirjanpitovelvoitteella.

Tarkistus 1220
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä, jos voidaan perustellusti 
epäillä, että tällaisilla tarkastuksen 
kohteeseen liittyvillä tallenteilla voi olla 
merkitystä todistettaessa, että 
sijoituspalveluyritys on rikkonut tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan; nämä 
tallenteet eivät kuitenkaan saa koskea sen 
viestinnän sisältöä, johon ne liittyvät;

(d) vaatia sijoituspalveluyritysten 
hallussa olevia tallenteita puheluista ja 
tietoliikenteestä tai 16 artiklan 7 kohdassa 
tarkoitettua vastaavaa kirjanpitoa, jos 
voidaan perustellusti epäillä, että tällaisilla 
tarkastuksen kohteeseen liittyvillä 
tallenteilla voi olla merkitystä 
todistettaessa, että sijoituspalveluyritys on 
rikkonut tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteitaan;

Or. en

Tarkistus 1221
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) vaatia omaisuuden jäädyttämistä 
ja/tai takavarikoimista;
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Or. en

Perustelu

Valtuudet vaatia omaisuuden jäädyttämistä ja/tai takavarikoimista ovat kattavat ja ne olisi 
säilytettävä tässä artiklassa. On asianmukaista, että viranomaiset voivat harjoittaa tätä 
valtaa 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 1222
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) pyytää tietoja ja muun muassa kaikkea 
merkityksellistä dokumentaatiota keneltä 
tahansa henkilöltä johdannaissopimuksen 
tekemisen kautta syntyneen position tai 
vastuun koosta ja tarkoituksesta sekä 
kaikista varoista tai veloista kyseisellä 
markkinalla.

(i) pyytää tietoja ja muun muassa kaikkea 
merkityksellistä dokumentaatiota keneltä 
tahansa henkilöltä 
hyödykejohdannaissopimuksen tekemisen 
kautta syntyneen position tai vastuun 
koosta ja tarkoituksesta sekä kaikista 
varoista tai veloista kyseisellä markkinalla.

Or. en

Perustelu

Valtuuksia, joista on säädetty (i) alakohdassa olisi voitava soveltaa hyödykejohdannaisten 
positioihin, katso johdanto-osan 84 kappale ("hyödykkeisiin liittyvä
johdannaissopimuspositio") ja vertaa johdanto-osan 85 kappaleeseen sekä 72 artiklan 
1 kohdan g alakohtaan.

Tarkistus 1223
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) pyytää tietoja ja muun muassa kaikkea
merkityksellistä dokumentaatiota keneltä 
tahansa henkilöltä johdannaissopimuksen

(i) pyytää tietojen ja muun muassa kaiken 
merkityksellisen dokumentaation 
luovuttamista keneltä tahansa henkilöltä 
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tekemisen kautta syntyneen position tai 
vastuun koosta ja tarkoituksesta sekä 
kaikista varoista tai veloista kyseisellä 
markkinalla.

hyödykejohdannaissopimuksen tekemisen 
kautta syntyneen position tai vastuun 
koosta ja tarkoituksesta sekä kaikista 
varoista tai veloista kyseisellä markkinalla.

Or. en

Tarkistus 1224
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen käyttöön 
on annettava kaikki valvontaan liittyvät 
korjaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen 
niiden tehtävien hoitamiseksi. Ne käyttävät 
tällaisia korjaustoimenpiteitä kansallisessa 
lainsäädännössä asetetuissa rajoissa

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 1225
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatiakseen omaisuuden jäädyttämistä 
ja/tai takavarikoimista;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Valtuudet vaatia omaisuuden jäädyttämistä ja/tai takavarikoimista ovat kattavat ja ne olisi 
säilytettävä tässä artiklassa.

Tarkistus 1226
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatiakseen omaisuuden jäädyttämistä
ja/tai takavarikoimista;

(b) pyytääkseen omaisuuden jäädyttämistä 
ja/tai takavarikoimista;

Or. en

Tarkistus 1227
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) rajoittaakseen kenen tahansa henkilön 
tai henkilöjen ryhmän mahdollisuuksia 
tehdä hyödykejohdannaissopimuksia muun 
muassa asettamalla syrjimättömästi 
rajoituksia positioille tai 
johdannaissopimusten määrälle kohde-
etuutta kohti, jotka tietty henkilöiden 
ryhmä voi tehdä tietyn ajanjakson aikana, 
jos tämä on tarpeen kyseisten 
markkinoiden eheyden ja asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi;

(g) hallitakseen kenen tahansa henkilön tai 
henkilöjen ryhmän mahdollisuuksia tehdä 
hyödykejohdannaissopimuksia, jos tämä on 
tarpeen ja tarkoituksenmukaista kyseisten 
markkinoiden eheyden ja asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1228
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) rajoittaakseen kenen tahansa henkilön 
tai henkilöjen ryhmän mahdollisuuksia 
tehdä hyödykejohdannaissopimuksia muun 
muassa asettamalla syrjimättömästi 
rajoituksia positioille tai 
johdannaissopimusten määrälle kohde-
etuutta kohti, jotka tietty henkilöiden 
ryhmä voi tehdä tietyn ajanjakson aikana, 
jos tämä on tarpeen kyseisten 
markkinoiden eheyden ja asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi;

(g) rajoittaakseen kenen tahansa henkilön 
tai henkilöjen ryhmän mahdollisuuksia 
tehdä hyödykejohdannaissopimuksia muun 
muassa asettamalla syrjimättömästi 
rajoituksia positioille, jos tämä on tarpeen 
kyseisten markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Kynnysarvo ei saisi viitata henkilölle sallittujen sopimusten määrään. Jos 
hyödykejohdannaisiin sovelletaan kynnysarvoa, sen olisi viitattava avoimiin positioihin (sekä 
59 artiklassa että 72 artiklan 1 kohdan g alakohdassa).

Tarkistus 1229
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
velvoitteita sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden 
ylläpitäjiin, hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä voidaan rikkomustapauksessa 
soveltaa sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien ylimmän 
hallintoelimen jäseniin ja keneen tahansa 
muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, 
jotka kansallisen lainsäädännön nojalla on 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
velvoitteita sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden 
ylläpitäjiin, hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä voidaan kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen soveltaa 
rikkomustapauksessa 
sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden 
ylläpitäjien ylimmän hallintoelimen 
jäseniin ja keneen tahansa muuhun 
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vastuussa rikkomuksesta. luonnolliseen tai oikeushenkilöön, jotka 
kansallisen lainsäädännön nojalla on 
vastuussa rikkomuksesta.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksiä ja markkinoiden ylläpitäjiä. 1 artiklan 
3 kohdan mukaan 69–80 artikloja sovelletaan myös luottolaitoksiin. Selvyyden vuoksi saattaa 
olla tarkoituksenmukaista mainita myös luottolaitokset artiklassa 73.

Tarkistus 1230
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
velvoitteita sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden 
ylläpitäjiin, hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä voidaan rikkomustapauksessa 
soveltaa sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien ylimmän 
hallintoelimen jäseniin ja keneen tahansa 
muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, 
jotka kansallisen lainsäädännön nojalla on 
vastuussa rikkomuksesta.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
velvoitteita sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin ja markkinoiden 
ylläpitäjiin, hallinnollisia seuraamuksia ja 
toimenpiteitä voidaan rikkomustapauksessa 
soveltaa sijoituspalveluyritysten ja 
markkinoiden ylläpitäjien ylimmän 
hallintoelimen jäseniin ja keneen tahansa 
muuhun luonnolliseen tai oikeushenkilöön, 
jotka kansallisen lainsäädännön nojalla on 
vastuussa rikkomuksesta. Seuraamuksia ja 
toimenpiteitä ei sovelleta työntekijöihin, 
joita on asianomaisen yrityksen tai 
ylläpitäjän sisäisillä säännöillä, ohjeilla 
tai käytännöillä kannustettu tai 
painostettu toimimaan tietyllä tavalla.

Or. en

Perustelu

Työntekijän ei pitäisi katsoa olevan erikseen vastuussa rikkomisesta, jos hän on pelkästään 
toiminut laitoksen sisäisten periaatteiden tai käytäntöjen mukaisesti.
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Tarkistus 1231
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten tai 
tämän direktiiviin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomuksesta vastuussa 
olevien henkilöiden nimet, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
rahoitusmarkkinoiden vakautta. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat julkistaa
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten tai 
tämän direktiiviin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomuksesta vastuussa 
olevien henkilöiden nimet, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
rahoitusmarkkinoiden vakautta. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

Or. en

Perustelu

Voidaan kyseenalaistaa, onko vaatimus seuraamusten "automaattisesta" julkistamisesta 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen (katso Euroopan tietosuojavaltuutetun 
10. helmikuuta 2012 antama lausunto).

Tarkistus 1232
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
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ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten tai 
tämän direktiiviin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomuksesta vastuussa 
olevien henkilöiden nimet, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
rahoitusmarkkinoiden vakautta. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten tai 
tämän direktiiviin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomuksen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomuksesta vastuussa 
olevien henkilöiden nimet, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
rahoitusmarkkinoiden vakautta. Jos 
julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa asianomaisille luonnollisille 
henkilöille, toimivaltaisten viranomaisten 
on julkistettava näille luonnollisille 
henkilöille määrätyt seuraamukset ilman 
nimiä.

Or. en

Tarkistus 1233
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan, jos 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laeissa, säädöksissä ja hallinnollisissa 
määräyksissä säädetään määräyksistä 
tapauksissa, joissa

Or. en

Perustelu

Artiklan käyttöön ottaminen on epätavallista ja vaillinnaista.

Tarkistus 1234
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tai organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä ei ota käyttöön 
sääntöjä, menettelyjä ja järjestelyjä tai ei 
noudata ohjeita 18, 19 ja 20 artiklan 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
mukaisesti;

(k) monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä ei ota käyttöön 
sääntöjä, menettelyjä ja järjestelyjä tai ei 
noudata ohjeita 18, 19 ja 20 artiklan 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1235
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) sijoituspalveluyritys jättää toistuvasti 
saavuttamatta parhaan mahdollisen 
tuloksen asiakkaiden toimeksiantojen 
toteuttamisen kannalta eikä ota käyttöön 
järjestelyjä 27 ja 28 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

(n) sijoituspalveluyritys ei ota käyttöön 
järjestelyjä 27 ja 28 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1236
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) sijoituspalveluyritys jättää toistuvasti 
saavuttamatta parhaan mahdollisen 
tuloksen asiakkaiden toimeksiantojen 
toteuttamisen kannalta eikä ota käyttöön 

(n) sijoituspalveluyritys ei pyri asiakkaiden 
kannalta parhaaseen mahdolliseen 
tulokseen siten, että se ottaisi käyttöön 
järjestelyjä 27 ja 28 artiklan kansallisten 
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järjestelyjä 27 ja 28 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Vaikka sijoituspalveluyritysten on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet päästäkseen 
asiakkaidensa kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen, niitä ei pidä velvoittaa 
pääsemään parhaaseen mahdolliseen tulokseen tietyssä tapauksessa. Parasta mahdollista
tulosta ei voida taata yleisellä toteuttamispolitiikalla, vaan siihen vaadittaisiin yksilöllistä 
vertailua enne jokaista liiketointa.

Tarkistus 1237
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

(r) säännellyllä markkinalla tai 
markkinoiden ylläpitäjällä ei ole käytössä 
järjestelmiä, menettelyjä, järjestelyjä ja 
sääntöjä eikä säännelty markkina tai 
markkinoiden ylläpitäjä anna pääsyä 
tietoihin 51 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti;

(r) säännellyllä markkinalla tai 
markkinoiden ylläpitäjällä ei ole käytössä 
järjestelmiä, menettelyjä, järjestelyjä ja 
sääntöjä eikä säännelty markkina tai 
markkinoiden ylläpitäjä anna pääsyä 
tietoihin 51 artiklan kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mukaisesti tai ei 
toteuta 51 a artiklan mukaista pienintä 
mahdollista hinnanmuutosjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 1238
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 1 kohta – z a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(z a) markkinoiden ylläpitäjien ylimpään 
hallintoelimeen tai 
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sijoituspalveluyritykseen kuuluva 
luonnollinen henkilö on tietoinen tässä 
kohdassa tarkoitetusta rikkomuksesta ja 
päättää olla ilmoittamatta rikkomuksesta 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1239
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
hallinnollisiin seuraamuksiin ja 
toimenpiteisiin, joita voidaan soveltaa, 
sisältyvät ainakin seuraavat:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
niiden laeissa, säädöksissä tai 
hallinnollisissa määräyksissä säädetään 
hallinnollisista seuraamuksista ja
toimenpiteistä, joita voidaan soveltaa ja 
joihin sisältyvät ainakin seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1240
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) julkinen lausuma, jossa ilmoitetaan 
kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ja rikkomuksen luonne;

(a) julkinen lausuma tai varoitus, jossa 
ilmoitetaan kyseinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö ja rikkomuksen luonne;

Or. en
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Perustelu

"Julkisella" lausumalla olisi oltava sama merkitys ja soveltamisala kuin "varoituksella".

Tarkistus 1241
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä 
tahansa sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen jäsentä tai muuta vastuussa 
olevana pidettyä luonnollista henkilöä 
hoitamasta tehtäviään 
sijoituspalveluyrityksissä;

(d) väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä 
tahansa sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen jäsentä tai muuta vastuussa 
olevana pidettyä luonnollista henkilöä 
hoitamasta hallinnointitehtäviään 
sijoituspalveluyrityksissä;

Or. en

Perustelu

Tämän seuraamuksen soveltamisala on liian laaja. Seuraamuksia on sovellettava siihen, että 
niiden avulla kielletään ylimmän hallintoelimen jäseniksi muodollisesti nimitettyjä henkilöitä 
hoitamasta hallinnointitehtäviä sijoituspalveluyrityksissä. On kohtuutonta kieltää 
hallintoneuvoston jäseniltä kaikkien tehtävien hoitaminen sijoituspalveluyrityksissä. Kielto 
menee 9 artiklan tarkoitusta ja soveltamisalaa pidemmälle, sillä kyseisessä artiklassa 
vahvistetaan ainoastaan vaatimuksia, jotka koskevat ylimmän hallintoelimen jäseniä eivät 
ketä tahansa henkilöä, joka hoitaa tehtäviä sijoituspalveluyrityksissä.

Tarkistus 1242
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä 
tahansa sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen jäsentä tai muuta vastuussa 
olevana pidettyä luonnollista henkilöä 

(d) väliaikainen tai pysyvä kielto, jolla 
kielletään ketä tahansa 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen jäsentä tai muuta vastuussa 
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hoitamasta tehtäviään 
sijoituspalveluyrityksissä;

olevana pidettyä luonnollista henkilöä 
hoitamasta tehtäviään 
sijoituspalveluyrityksissä;

Or. en

Tarkistus 1243
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavan yrityksen tapauksessa 
väliaikainen tai pysyvä kielto, joka koskee 
pääsyä säännellyille markkinoille, 
monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään ja 
organisoituun 
kaupankäyntijärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 1244
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia 
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryhtiö, on kyseinen 
vuotuinen kokonaisliikevaihto johtavan 
emoyrityksen edellisen tilikauden 

(e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 20 prosenttia
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryhtiö, on kyseinen 
vuotuinen kokonaisliikevaihto johtavan 
emoyrityksen edellisen tilikauden 
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konsolidoidun tilinpäätöksen mukainen 
vuotuinen kokonaisliikevaihto;

konsolidoidun tilinpäätöksen mukainen 
vuotuinen kokonaisliikevaihto;

Or. en

Tarkistus 1245
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä;

(f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään joko 100 prosenttia luonnollisen 
henkilön vuotuisesta kokonaistulosta 
edellisenä tilikautena tai 5 000 000 euron 
suuruiset hallinnolliset taloudelliset 
seuraamukset tai niissä jäsenvaltioissa, 
joissa euro ei ole virallinen valuutta, 
vastaava arvo kansallisena valuuttana 
tämän direktiivin voimaantulopäivänä;

Or. en

Tarkistus 1246
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä;

(f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 1 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä;

Or. en
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Perustelu

5 000 000 euron summa ylittää useimpien luonnollisten henkilöiden varat, myös niiden, jotka 
hoitavat sijoituspalveluyritysten hallinnointia. Kyseenalaistaa, onko sellaisia 
rahoitusmarkkinadirektiivin rikkomuksia, jotka oikeuttaisivat luonnolliselle henkilölle 
määrätyn viiden miljoonan euron sakon. Monista vakavimmista rikkomuksista määrätään 
myös rikosoikeuslaissa. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioilla olisi oltava vapaus valita 
rikosoikeudellinen seuraamus hallinnollisen seuraamuksen sijaan.

Tarkistus 1247
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) hallinnolliset taloudelliset 
seuraamukset, jotka ovat enintään kaksi 
kertaa suuremmat kuin rikkomuksesta 
saatu taloudellinen hyöty, jos se voidaan 
määrittää.

(g) hallinnolliset taloudelliset 
seuraamukset, jotka ovat enintään 
kymmenen kertaa suuremmat kuin 
rikkomuksesta saatu taloudellinen hyöty, 
jos se voidaan määrittää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta e kohdan ja 
f alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Saavutettua taloudellista hyötyä kaksi kertaa suurempi summa ei ole varoittava, jos on 
tiedossa, että rikkomus on vaikea todistaa ja siitä on vaikea määrätä rangaistusta.

Tarkistus 1248
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rikkomuksesta saatu taloudellinen 
hyöty voidaan määrittää, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että enimmäistaso on 

Jos rikkomuksesta saatu taloudellinen 
hyöty voidaan määrittää, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että enimmäistaso on 
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vähintään kyseisen hyödyn määrä 
kaksinkertaisena.

vähintään kyseisen hyödyn määrä 
kymmenkertaisena eikä vähäisempi kuin 
muiden rikkomukseen liittyvien 
markkinaosapuolten kärsimät tappiot.

Or. en

Perustelu

Seuraamuksien on oltava erittäin haitallisia direktiiviä rikkoneen henkilön kannalta.

Tarkistus 1249
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
hallinnollisten seuraamusten ja 
toimenpiteiden tyyppeihin sekä 
hallinnollisten taloudellisten 
seuraamusten tasoon on sovellettava 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettuja ehtoja.

Or. en

Perustelu

Kansallisessa lainsäädännössä on voitava tehdä ero seuraamusten tyyppien ja tason välillä; 
tasojen määrittämistä ei pitäisi jättää viranomaisten tehtäväksi. Suhteellisuusperiaatetta 
sovelletaan sekä muodollisesti että todellisesti. Seuraamuksen on oltava rikkomusta vastaava 
sekä lainsäädännön että soveltamisen kannalta.

Tarkistus 1250
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päättäessään hallinnollisten seuraamusten 
tai toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten taloudellisten seuraamusten 
suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, mukaan lukien seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päättäessään hallinnollisten seuraamusten 
tai toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten taloudellisten seuraamusten 
suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, mukaan lukien tarvittaessa 
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 1251
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten ja 
tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla 
kannustetaan raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] säännösten ja 
tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten mahdollisista 
tai todellisista rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 1252
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoituslaitosten sellaisten 
työntekijöiden asianmukainen suojelu, 

(b) rahoituslaitosten sellaisten 
työntekijöiden asianmukainen suojelu,
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jotka paljastavat rahoituslaitoksessa tehtyjä 
rikkomuksia;

nimettömänä esiintyminen mukaan 
lukien, jotka paljastavat rahoituslaitoksessa 
tehtyjä rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 1253
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoituslaitosten sellaisten 
työntekijöiden asianmukainen suojelu, 
jotka paljastavat rahoituslaitoksessa tehtyjä 
rikkomuksia;

(b) rahoituslaitosten sellaisten 
työntekijöiden asianmukainen suojelu ja 
mahdollisuus esiintyä nimettömänä, jotka 
paljastavat rahoituslaitoksessa tehtyjä 
rikkomuksia;

Or. en

Tarkistus 1254
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) selkeät säännöt, joilla estetään
laitoksia tiedustelemasta rikkomuksesta 
raportoineen henkilön henkilöllisyyttä.

Or. en

Tarkistus 1255
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
rahoituslaitoksilla on käytössään 
asianmukaiset menettelyt työntekijöitään 
varten, jotta nämä voivat ilmoittaa 
rikkomuksista sisäisesti erityisen kanavan 
kautta.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
rahoituslaitoksilla on käytössään 
asianmukaiset menettelyt työntekijöitään 
varten, jotta nämä voivat ilmoittaa 
rikkomuksista sisäisesti erityisen kanavan 
kautta. Tällaisia menettelyjä voidaan ottaa 
käyttöön työehtosopimuksilla tai muilla 
työmarkkinaosapuolten tarjoamilla 
järjestelyillä. Tällöin sovelletaan 
1 kohdan 2 alakohdan b, c ja 
c a alakohdassa tarkoitettua suojelua.

Or. en

Perustelu

Käytössä on jo vakiintuneita menettelyjä, joiden kautta vaaleilla valitut ammattijärjestöjen 
edustajat voivat toimia välikäsinä sisäisessä raportoinnissa. Täydellinen suojelu on taattava 
myös työntekijöille, jotka hyödyntävät tällaisia menettelyjä.

Tarkistus 1256
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Työntekijää ei saa millään 
luottamuksellisuutta koskevilla säännöillä 
estää paljastamasta rahoituslaitoksessa 
tehtyjä rikkomuksia. Tietoja, jotka 
myötävaikuttavat rahoituslaitoksessa 
tehtyjen rikkomusten todistamiseen, ei saa 
enää katsoa luottamuksellisiksi ja 
tällaisten tietojen ilmaisemisesta 
vilpittömässä mielessä saa aiheutua 
kyseiselle henkilölle seuraamusvastuuta.

Or. en
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Tarkistus 1257
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
78 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia, 
jotka koskevat tässä artiklassa 
tarkoitettujen tietojen 
toimittamismenettelyjä ja muotoa.

Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [XX].

Or. en

Perustelu

Menettelyjen ja muotojen kehittämisen ei pitäisi olla EAMV:n ensisijainen tavoite.

Tarkistus 1258
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
79 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
myös yhdellä tai useammalla seuraavista 
elimistä on mahdollisuus kuluttajien etuja 
ajaakseen saattaa asia kansallista 
lainsäädäntöä noudattaen tuomioistuimen 
tai toimivaltaisen hallintoelimen 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
myös seuraavilla elimillä on mahdollisuus 
kuluttajien etuja ajaakseen saattaa asia 
kansallista lainsäädäntöä noudattaen 
tuomioistuimen tai toimivaltaisen 
hallintoelimen käsiteltäväksi sen 



AM\901516FI.doc 27/66 PE489.423v01-00

FI

käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että 
asetusta (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä 
sovelletaan:

varmistamiseksi, että asetusta (EU) 
N:o …/… [rahoitusmarkkina-asetus] tämän 
direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettuja kansallisia säännöksiä 
sovelletaan:

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliiton ehdotusta vastaavasti.

Tarkistus 1259
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
Siviilioikeudellinen vastuu

Jos sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä on tahallisesti tai törkeän 
tuottamuksellisesti syyllistynyt johonkin 
tämän direktiivin 75 artiklassa lueteltuun 
rikkomukseen, josta aiheutuu haittaa 
sijoittajalle, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällainen sijoittaja voi 
itselleen aiheutuneen vahingon 
seurauksena nostaa kyseistä 
sijoituspalveluyritystä tai markkinoiden 
ylläpitäjää vastaan kanteen.
Sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä toimii törkeän 
tuottamuksellisesti, jos se vakavasti 
laiminlyö tässä direktiivissä säädetyt 
velvollisuutensa.
Jos sijoittaja näyttää toteen seikkoja, 
joista voidaan päätellä, että 
sijoituspalveluyritys tai markkinoiden 
ylläpitäjä on syyllistynyt johonkin 
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75 artiklassa lueteltuun rikkomiseen, 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän on todistettava, että se ei ole 
syyllistynyt rikkomiseen tai että 
rikkominen ei ole ollut sijoittajan edun 
vastainen.
Edellä 1 alakohdassa tarkoitettua 
siviilioikeudellista vastuuta ei voida 
sopimuksella etukäteen poistaa eikä
rajoittaa. Sopimuksissa olevat ehdot, joilla 
siviilioikeudellinen vastuu etukäteen 
poistetaan tai sitä rajoitetaan, ovat 
mitättömiä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin 75 artiklassa 
lueteltuihin rikkomuksiin liittyvien 
pyyntöjen vanhentumisaika alkaa, kun 
sijoittajat saavat varman tiedon 
rikkomuksesta tai olisivat saaneet varman 
tiedon ilman törkeää huolimattomuutta.
Vanhentumisaikojen on oltava vähintään 
kymmenen vuotta.

Or. en

Tarkistus 1260
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan jo olemassa olevia elimiä 
käyttämällä varmistettava tehokkaiden ja 
toimivien tuomioistuinten ulkopuolisten 
valitus- ja oikeussuojamenettelyjen 
käyttöönotto sijoituspalveluyritysten 
tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja 
koskevien kuluttajariitojen 
käsittelemiseksi. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kaikki 
sijoituspalveluyritykset liittyvät yhteen tai 

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien 
mukaan jo olemassa olevia elimiä 
käyttämällä varmistettava tehokkaiden ja 
toimivien tuomioistuinten ulkopuolisten 
valitus- ja oikeussuojamenettelyjen 
käyttöönotto sijoituspalveluyritysten 
tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja 
koskevien kuluttajariitojen 
käsittelemiseksi.
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useampaan tällaiseen kyseisiä valitus- ja 
oikeussuojamenettelyjä toteuttavaan 
elimeen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi sallittava mahdollisuus käyttää tuomioistuinten ulkopuolella 
kuluttajariitoja ratkaisevia nykyisiä elimiä myös sijoituspalveluyritysten tarjoamia palveluja 
koskevien riitojen ratkaisemiseen. Joidenkin jäsenvaltioiden voimassa olevissa kansallisissa 
järjestelmissä sijoituspalveluyritysten ei tarvitse tai ne eivät voi liittyä kyseiseen elimeen. 
Tällaisissa järjestelmissä kuluttajavalitus käsitellään, vaikka sijoituspalveluyritys ei 
osallistuisi prosessiin.

Tarkistus 1261
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan 
saanut säännelty markkina, monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tai organisoitu 
kaupankäyntijärjestelmä on toteuttanut 
järjestelyjä vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
ja sen toiminnasta siellä on tullut 
merkittävää kyseisen vastaanottavan 
jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden 
toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta 
vastaanottavan jäsenvaltion 
arvopaperimarkkinoiden tilanne huomioon 
ottaen, säännellyn markkinan 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava käyttöön oikeasuhteiset 
yhteistyöjärjestelyt.

2. Jos jossakin jäsenvaltiossa toimiluvan 
saanut säännelty markkina tai 
monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 
on toteuttanut järjestelyjä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa ja sen toiminnasta siellä on 
tullut merkittävää kyseisen vastaanottavan 
jäsenvaltion arvopaperimarkkinoiden 
toiminnan ja sijoittajien suojan kannalta 
vastaanottavan jäsenvaltion 
arvopaperimarkkinoiden tilanne huomioon 
ottaen, säännellyn markkinan 
kotijäsenvaltion ja vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava käyttöön oikeasuhteiset 
yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 1262
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 72 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
mukaisista pyynnöistä pienentää position 
tai vastuun kokoa;

(a) 72 artiklan f alakohdan mukaisista 
pyynnöistä pienentää position tai vastuun 
kokoa;

Or. en

Perustelu

Katso 72 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 1263
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mahdollisista 72 artiklan 1 kohdan
g alakohdan mukaisista rajoituksista, joilla 
rajoitetaan henkilöiden mahdollisuuksia 
tehdä rahoitusvälinettä koskevia 
sopimuksia.

(b) mahdollisista 72 artiklan g alakohdan 
mukaisista rajoituksista, joilla rajoitetaan 
henkilöiden mahdollisuuksia tehdä 
rahoitusvälinettä koskevia sopimuksia.

Or. en

Perustelu

Katso 72 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 1264
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksen on sisällettävä tarvittaessa 
tiedot 72 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
mukaisesta pyynnöstä, mukaan lukien sen 
henkilön tai henkilöiden nimet, joille se on 
osoitettu, ja pyynnön perustelut, sekä 
72 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
mukaisesti asetettujen rajoitusten 
laajuudesta, mukaan lukien kyseinen 
henkilö tai henkilöiden ryhmä, 
asiaankuuluvat rahoitusvälineet, 
mahdolliset määrälliset toimenpiteet tai 
kynnykset, kuten suurin määrä sopimuksia, 
jotka henkilöt voivat tehdä rajoituksen 
ylittymättä, mahdolliset näihin 
toimenpiteisiin tai kynnyksiin sovellettavat 
poikkeukset sekä perustelut.

Ilmoituksen on sisällettävä tarvittaessa 
tiedot 72 artiklan f alakohdan mukaisesta 
pyynnöstä, mukaan lukien sen henkilön tai 
henkilöiden nimet, joille se on osoitettu, ja 
pyynnön perustelut, sekä 72 artiklan 
g alakohdan mukaisesti asetettujen 
rajoitusten laajuudesta, mukaan lukien 
kyseinen henkilö tai henkilöiden ryhmä, 
asiaankuuluvat rahoitusvälineet, 
mahdolliset määrälliset toimenpiteet tai 
kynnykset, kuten suurin määrä sopimuksia, 
jotka henkilöt voivat tehdä rajoituksen 
ylittymättä, mahdolliset näihin 
toimenpiteisiin tai kynnyksiin sovellettavat 
poikkeukset sekä perustelut.

Or. en

Perustelu

Katso 72 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 1265
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksen on sisällettävä tarvittaessa 
tiedot 72 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
mukaisesta pyynnöstä, mukaan lukien sen 
henkilön tai henkilöiden nimet, joille se on 
osoitettu, ja pyynnön perustelut, sekä 72 
artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti 
asetettujen rajoitusten laajuudesta, mukaan 
lukien kyseinen henkilö tai henkilöiden 
ryhmä, asiaankuuluvat rahoitusvälineet, 
mahdolliset määrälliset toimenpiteet tai 
kynnykset, kuten suurin määrä
sopimuksia, jotka henkilöt voivat tehdä

Ilmoituksen on sisällettävä tarvittaessa 
tiedot 72 artiklan 1 kohdan f alakohdan 
mukaisesta pyynnöstä, mukaan lukien sen 
henkilön tai henkilöiden nimet, joille se on 
osoitettu, ja pyynnön perustelut, sekä 
72 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
mukaisesti asetettujen rajoitusten 
laajuudesta, mukaan lukien kyseinen 
henkilö tai henkilöiden ryhmä, 
asiaankuuluvat rahoitusvälineet, 
mahdolliset määrälliset toimenpiteet tai 
kynnykset, kuten jäljellä olevat positiot, 
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rajoituksen ylittymättä, mahdolliset näihin 
toimenpiteisiin tai kynnyksiin sovellettavat 
poikkeukset sekä perustelut.

joita henkilöt voivat pitää hallussaan
rajoituksen ylittymättä, mahdolliset näihin 
toimenpiteisiin tai kynnyksiin sovellettavat 
poikkeukset sekä perustelut.

Or. en

Tarkistus 1266
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaanottaa tämän kohdan mukaisen 
ilmoituksen, voi toteuttaa toimenpiteitä 
72 artiklan 1 kohdan f tai g alakohdan 
mukaisesti, jos se katsoo toimenpiteen 
tarpeelliseksi kyseisen toisen 
toimivaltaisen viranomaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Toimivaltaisen 
viranomaisen on myös tehtävä ilmoitus 
tämän kohdan mukaisesti, jos se aikoo 
toteuttaa toimenpiteitä.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, 
joka vastaanottaa tämän kohdan mukaisen 
ilmoituksen, voi toteuttaa toimenpiteitä 
72 artiklan f tai g alakohdan mukaisesti, jos 
se katsoo toimenpiteen tarpeelliseksi 
kyseisen toisen toimivaltaisen 
viranomaisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Toimivaltaisen viranomaisen on myös 
tehtävä ilmoitus tämän kohdan mukaisesti, 
jos se aikoo toteuttaa toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Katso 72 artiklaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 1267
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 7. Siirretään komissiolle valta EAMV:tä 
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artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan perusteet, joiden nojalla muun 
jäsenvaltion säänneltyjen markkinoiden 
toiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
voidaan katsoa olevan merkittävää 
kyseisen vastaanottavan jäsenvaltion 
arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja 
sijoittajien suojan kannalta.

kuultuaan hyväksyä 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan perusteet, 
joiden nojalla muun jäsenvaltion 
säänneltyjen markkinoiden toiminnan 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan 
katsoa olevan merkittävää kyseisen 
vastaanottavan jäsenvaltion 
arvopaperimarkkinoiden toiminnan ja 
sijoittajien suojan kannalta. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään komissiota koskeva vaatimus kuulla EAMV:tä ennen toimenpiteisiin 
ryhtymistä.

Tarkistus 1268
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
ilmoittaa EAMV:lle myös tilanteista, 
joissa toimivaltainen viranomainen on eri 
mieltä.

Or. en

Perustelu

Sitovan sovittelumenettelyn on oltava sovellettavissa kyseisen direktiivin ja 
markkinadirektiivin kaikkiin säännöksiin, jotta voidaan varmistaa, että määräykset pannaan 
täytäntöön johdonmukaisesti kaikkialla sisämarkkinoilla.

Tarkistus 1269
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella 
on selkeät ja todennettavissa olevat 
perusteet uskoa, että niiden alueella 
toimiva säännelty markkina, 
monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 
tai organisoitu kaupankäyntijärjestelmä
rikkoo tämän direktiivin nojalla annetuista 
säännöksistä johtuvia velvollisuuksia, sen 
on ilmoitettava nämä tiedot säännellyn 
markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella on selkeät ja 
todennettavissa olevat perusteet uskoa, että 
niiden alueella toimiva säännelty markkina 
tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä rikkoo tämän 
direktiivin nojalla annetuista säännöksistä 
johtuvia velvollisuuksia, sen on 
ilmoitettava nämä tiedot säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 1270
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n 
kanssa

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n 
kanssa Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän (ESFS) puitteissa sekä 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
(ESCB) kanssa

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olisi otettava 
huomioon hiljattaisen Euroopan finanssivalvonnan uudistuksen yhteydessä vahvistettu 
yhteistyön periaate. Tämän lisäksi olisi parannettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankkien, myös EKP:n, keskinäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä. EKP suosittelee 
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samankaltaisten tarkistusten tekemistä tarvittaessa muihin asiaankuuluviin rahoitusalan 
direktiiveihin. Katso myös EKP:n lausunnossa CON/2012/5 ehdotetun direktiivin 7 artiklaan 
tehty tarkistus 3. (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 1271
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n 
kanssa

Yhteistyö ja tietojen vaihto EAMV:n 
kanssa Euroopan finanssivalvojien 
järjestelmän (ESFS) puitteissa sekä 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
(ESCB) kanssa

Or. en

Tarkistus 1272
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Toimivaltaiset viranomaiset Euroopan 
finanssivalvojien järjestelmän osapuolina 
tekevät luottamukseen ja täysimääräiseen 
keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa 
yhteistyötä varmistaessaan, että ne 
toimittavat toisilleen ja muille Euroopan 
finanssijärjestelmän osapuolille 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia tietoja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olisi otettava 
huomioon hiljattaisen Euroopan finanssivalvonnan uudistuksen yhteydessä vahvistettu 
yhteistyön periaate. Tämän lisäksi olisi parannettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankkien, myös EKP:n, keskinäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä.

Tarkistus 1273
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaiset viranomaiset 
Euroopan finanssivalvojien järjestelmän 
osapuolina tekevät luottamukseen ja 
täysimääräiseen keskinäiseen 
kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä 
varmistaessaan, että ne toimittavat 
toisilleen ja muille Euroopan 
finanssijärjestelmän osapuolille 
tarkoituksenmukaisia ja luotettavia tietoja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olisi otettava 
huomioon hiljattaisen Euroopan finanssivalvonnan uudistuksen yhteydessä vahvistettu 
yhteistyön periaate. Tämän lisäksi olisi parannettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankkien, myös EKP:n, keskinäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä. EKP suosittelee 
samankaltaisten tarkistusten tekemistä tarvittaessa muihin asiaankuuluviin rahoitusalan 
direktiiveihin. Katso myös EKP:n lausunnossa CON/2012/5 ehdotetun direktiivin 7 artiklaan 
tehty tarkistus 3. (EKP:n ehdotus) (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 1274
Robert Goebbels



AM\901516FI.doc 37/66 PE489.423v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 35 artiklan 
mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 35 artiklan 
mukaisesti, ja tarvittaessa toimitettava 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankeille kaikki tiedot, jotka ovat 
niiden tehtävien hoitamisen kannalta 
olennaisia.

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olisi otettava 
huomioon hiljattaisen Euroopan finanssivalvonnan uudistuksen yhteydessä vahvistettu 
yhteistyön periaate. Tämän lisäksi olisi parannettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankkien, myös EKP:n, keskinäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä. EKP suosittelee 
samankaltaisten tarkistusten tekemistä tarvittaessa muihin asiaankuuluviin rahoitusalan 
direktiiveihin. Katso myös EKP:n lausunnossa CON/2012/5 ehdotetun direktiivin 7 artiklaan 
tehty tarkistus 3. (EKP:n ehdotus) (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 1275
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 35 artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava viipymättä EAMV:lle kaikki 
tiedot, jotka tämä tarvitsee tämän 
direktiivin mukaisten tehtäviensä 
suorittamiseksi ja asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 35 artiklan 
mukaisesti, ja tarvittaessa toimitettava 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankeille kaikki tiedot, jotka ovat 



PE489.423v01-00 38/66 AM\901516FI.doc

FI

niiden tehtävien hoitamisen kannalta 
olennaisia.

Or. en

Perustelu

Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi ehdotetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä olisi otettava 
huomioon hiljattaisen Euroopan finanssivalvonnan uudistuksen yhteydessä vahvistettu 
yhteistyön periaate. Tämän lisäksi olisi parannettava Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
keskuspankkien, myös EKP:n, keskinäisiä tiedonvaihtojärjestelyjä.

Tarkistus 1276
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Huippunopeaa kaupankäyntiä käsittelevä 

neuvoa-antava komitea
EAMV perustaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014 kansallisista 
asiantuntijoista koostuvan neuvoa-
antavan komitean, joka määrittelee 
huippunopean kaupankäynnin 
muutokset, jotka voisivat mahdollisesti 
olla markkinoiden manipulointia. 
Komitean tehtävänä on 
(a) lisätä EAMV:n tietämystä 
huippunopeasta kaupankäynnistä sekä
(b) laatia luettelo huippunopeaan 
kaupankäyntiin liittyvistä 
väärinkäytöksistä, mukaan luettuina 
hintojen ohjailu hämäystarkoituksessa 
esitettyjen tarjousten avulla, suuret ja 
välittömästi peruutettavat tarjoukset ja 
harkittu datamanipulointi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o .../2012 [markkinoiden väärinkäyttöä 
koskeva asetus] 5 artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitetussa mielessä.
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Or. en

Tarkistus 1277
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
-92 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-92 a artikla
Yleiset säännökset

1. Kolmannen maan yhteisö, joka tekee 
sellaisen johdannaissopimuksen 
eurooppalaisen vastapuolen kanssa, jolla 
on unionissa suora, merkittävä ja 
ennustettavissa oleva vaikutus OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o .../... (Euroopan 
markkinarakenneasetus) 4 artiklan 
1 a kohdan v alakohdan merkityksessä, 
saa EAMV:ltä luvan, jos se toimii 
välittäjänä johdannaissopimuksissa, jos se 
tekee säännöllisesti 
johdannaissopimuksia vastapuolien 
kanssa tavallisena liiketoimena omaan 
lukuunsa tai osallistuu toimintaan, minkä 
seurauksena se tulee yleisesti tunnetuksi 
kaupan alalla välittäjänä tai 
johdannaissopimuksien alalla 
markkinatakaajana.
2. EAMV rekisteröi 1 kohdassa tarkoitetut 
kolmansien maiden yhteisöt EAMV:n 
pitämään kolmansien maiden yritysten 
rekisteriin asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 38 artiklan 
mukaisesti.
3. EAMV myöntää 1 kohdassa tarkoitetun 
luvan ainoastaan, jos se katsoo, että 
kyseisen yhteisön alkuperämaana olevan 
kolmannen maan oikeudelliset järjestelyt 
sekä valvonta- ja 
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täytäntöönpanojärjestelyt täyttävät 
seuraavat ehdot:
(a) sijoituspalvelut ja -toimet ovat 
luvanvaraisia, ja niiden on oltava 
jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja 
täytäntöönpanon alaisia;
(b) sijoituspalveluihin ja -toimiin 
sovelletaan riittäviä pääomavaatimuksia 
ja osakkaisiin ja asianmukaisia niiden 
ylimpään hallintoelimeen sovellettavia 
vaatimuksia;
(c) sijoituspalveluihin ja -toimiin 
sovelletaan asianmukaisia toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia 
sisäisten valvontatoimintojen alalla;
(d) sijoituspalveluihin ja -toimiin 
sovelletaan asianmukaisia menettelytapaa 
koskevia sääntöjä;
4. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
tekniset sääntelystandardit, joissa 
täsmennetään
(a) tiedot, jotka kolmannen maan yhteisön 
on toimitettava EAMV:lle 3 kohdan 
mukaisessa rekisteröintiä koskevassa 
hakemuksessaan;
(b) toimitettavien tietojen muoto 1 kohdan 
mukaisesti;
(c) edellä 3 kohdassa vahvistetut 
arviointiperusteet.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.
EAMV toimittaa luonnoksen teknisistä 
sääntelystandardeista komissiolle 
viimeistään […].
_________________
* * Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on ...

Or. en
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Tarkistus 1278
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
-92 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-92 b artikla
Järjestelmä päällekkäisten tai 

ristiriitaisten sääntöjen välttämiseksi
1. EAMV avustaa komissiota -92 
a artiklassa säädettyjen periaatteiden 
kansainvälisen soveltamisen seurannassa 
ja seuraa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitettavien raporttien 
valmistelua ja erityisesti 
markkinatoimijoita koskevien 
vaatimusten mahdollista päällekkäisyyttä 
tai ristiriitaisuutta ja suosittelee 
mahdollisia toimia.
2. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan, 
että kolmannen maan oikeudelliset, 
valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelyt 
vastaavat tästä direktiivistä seuraavia 
vaatimuksia:
(a) jos kyseisen kolmannen maan 
oikeudellisilla järjestelyillä ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan, että 
kyseisessä kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneet yritykset noudattavat 
oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka 
vaikutukseltaan vastaavat tähän 
direktiiviin, asetukseen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus], 
direktiiviin 2006/49/EY 
[vakavaraisuusdirektiivi] ja niiden 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sisältyviä 
vaatimuksia;
(b) jos kolmas maa tunnustaa vastaavasti 
ja vastavuoroisesti näihin yhteisöihin 
sovellettavan ja vastaavaan ja yhtäläiseen 
pääsyyn sen markkinoille sovellettavan 
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vakavaraisuuden valvontakehyksen;
(c) jos kyseisen kolmannen maan 
oikeudellisilla järjestelyillä ja 
valvontajärjestelyillä varmistetaan suoja, 
joka vastaa tämän direktiivin mukaista 
suojaa ja
(d) jos kyseisen kolmannen maan 
oikeudellisia järjestelyjä ja 
valvontajärjestelyjä sovelletaan 
tehokkaasti ja ne pannaan täytäntöön 
oikeudenmukaisesti ja vääristelemättä 
siten, että varmistetaan tehokas valvonta 
ja täytäntöönpano kyseisessä 
kolmannessa maassa.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 95 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
3. Tähän 2 kohdassa tarkoitettuun 
vastaavuutta koskevaan 
täytäntöönpanosäädökseen on 
sisällytettävä se, että -92 a artiklan 
mukaisen menettelyn piiriin kuuluvan 
johdannaiskaupan tekevät osapuolet 
suljetaan -92 a artiklan 1 kohdan 
hyväksymismenettelyn ulkopuolelle.
4. EAMV:n on vahvistettava järjestelyt, 
joita sovelletaan yhteistyöhön sellaisten 
kolmansien maiden asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
joiden oikeudellisten ja valvontakehysten 
on tunnustettu vastaavan tätä asetusta 
1 kohdan mukaisesti. Järjestelyissä on 
määritettävä ainakin
(a) EAMV:n ja kyseisten kolmansien 
maiden toimivaltaisten viranomaisten 
väliset tietojenvaihtojärjestelmät, mukaan 
lukien oikeus saada kaikki EAMV:n 
pyytämät tiedot kolmansissa maissa 
hyväksytyistä EU:n ulkopuolisista 
yrityksistä;
(b) järjestelmä, jota käytetään välittömän 
ilmoituksen antamiseen EAMV:lle siinä 
tapauksessa, että kolmannen maan 
toimivaltainen viranomainen katsoo, että 
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kolmannen maan yritys, jota se valvoo ja 
jonka EAMV on rekisteröinyt asetuksen 
(EU) N:o …/… [rahoitusmarkkina-
asetus] 38 artiklassa säädettyyn 
rekisteriin, rikkoo toimilupaansa koskevia 
edellytyksiä tai muuta lainsäädäntöä, jota 
sen on noudatettava;
(c) valvontatoiminnan koordinointia 
koskevat menettelyt, mukaan lukien 
tarvittaessa tarkastukset paikalla.
5. Komissio seuraa yhteistyössä EAMV:n 
kanssa, että tämän -92 a artiklassa 
säädettyjen mukaiset vaatimukset 
pannaan tosiasiallisesti täytäntöön siinä 
kolmannessa maassa, jonka osalta 
vastaavuutta koskeva 
täytäntöönpanosäädös on annettu, ja 
raportoi säännöllisesti vähintään 
vuosittain Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 kalenteripäivän kuluessa 
raportin esittämisestä, jos siitä ilmenee, 
että kolmannen maan viranomaiset 
soveltavat vastaavuusvaatimuksia 
riittämättömästi tai epäyhtenäisesti, 
komissio peruuttaa kyseisen kolmannen 
maan oikeuskehyksen vastaavuuden 
tunnustamisen. Jos vastaavuutta koskeva 
täytäntöönpanosäädös kumotaan, 
kolmansien maiden yhteisöjen on 
automaattisesti noudatettava jälleen 
kaikkia tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 1279
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
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94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 2 artiklan 
3 kohtaa, 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa,
13 artiklan 1 kohtaa, 16 artikan 12 kohtaa, 
17 artiklan 6 kohtaa, 23 artiklan 3 kohtaa, 
24 artiklan 8 kohtaa, 25 artiklan 6 kohtaa, 
27 artiklan 7 kohtaa, 28 artiklan 3 kohtaa, 
30 artiklan 5 kohtaa, 32 artiklan 3 kohtaa, 
35 artiklan 8 kohtaa, 44 artiklan 4 kohtaa, 
51 artiklan 7 kohtaa, 52 artiklan 6 kohtaa, 
53 artiklan 4 kohtaa, 59 artiklan 3 kohtaa, 
60 artiklan 5 kohtaa, 66 artiklan 6 ja 
7 kohtaa, 67 artiklan 3, 7 ja 8 kohtaa, 
68 artiklan 5 kohtaa, 83 artiklan 7 kohtaa ja 
99 artiklan 2 kohtaa.

94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 13 artiklan 
1 kohtaa, 35 artiklan 8 kohtaa, 44 artiklan 
4 kohtaa, 66 artiklan 7 kohtaa, 67 artiklan 
3, 7 ja 8 kohtaa, 68 artiklan 5 kohtaa, 
83 artiklan 7 kohtaa ja 99 artiklan 2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Noudattaa muita tekstiin tehtyjä muutoksia.

Tarkistus 1280
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toiminnasta 
ottaen huomioon toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnasta saamat 
kokemukset, EU:n toimiluvan saaneiden 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
lukumäärän ja niiden markkinaosuuden;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1281
Anne E. Jensen



AM\901516FI.doc 45/66 PE489.423v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) osakkeita koskevien konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen järjestelmän 
käyttöönoton vaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 1282
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) markkinatietokustannusten yleisestä 
hinatkehityksestä;

Or. en

Tarkistus 1283
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) automatisoitua ja huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä koskevien 
vaatimusten vaikutuksesta;

(c) automatisoitua ja huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä koskevien 
vaatimusten vaikutuksesta, mukaan lukien 
17 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä 
velvoitteita koskeva katsaus siitä, toimiiko 
se moitteettomasti vai olisiko sitä syytä 
laajentaa kattamaan osakekorit ja 
yksittäiset osakkeet;

Or. en
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Tarkistus 1284
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) onko 17 artiklassa esitetyillä pienintä
mahdollista hinnanmuutosta koskevilla 
vaatimuksilla ollut vaikutus 
markkinatoimiin;

Or. en

Tarkistus 1285
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) soveltamisen tai limiittien tai
vaihtoehtoisten järjestelyjen vaikutuksesta 
likviditeettiin, markkinoiden 
väärinkäyttöön ja asianmukaiseen 
hinnoitteluun sekä selvitysedellytyksiin 
hyödykejohdannaismarkkinoilla;

(e) soveltamisen tai limiittien ja 
lisäjärjestelyjen vaikutuksesta 
likviditeettiin, joka on tarpeen 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevia transaktioita 
varten, markkinoiden väärinkäyttöön ja 
asianmukaisen hinnanmuodostuksen
varmistamiseen sekä liiallisen keinottelun 
ja hintojen heilahtelun estämiseen, 
vähentämiseen tai poistamiseen;

Or. en

Tarkistus 1286
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) V osaston mukaisesti käyttöön otettujen 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
toiminnasta ja erityisesti kaupanteon 
jälkeisten korkealaatuisten tietojen 
saatavuudesta konsolidoidussa muodossa 
koko markkinoista helppokäyttöisesti ja 
kohtuullisin kustannuksin. Kaupanteon 
jälkeisten konsolidoitujen tietojen laadun ja 
saatavuuden varmistamiseksi komissio 
toimittaa kertomuksen yhteydessä 
tarvittaessa säädösehdotuksen 
konsolidoiduista kaupankäyntitiedoista 
huolehtivan yhden ainoan yksikön 
perustamisesta.

(f) V osaston mukaisesti käyttöön otettujen 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
toiminnasta ja erityisesti kaupanteon 
jälkeisten korkealaatuisten tietojen 
saatavuudesta konsolidoidussa muodossa 
koko markkinoista helppokäyttöisesti ja 
kohtuullisin kustannuksin. Kaupanteon 
jälkeisten konsolidoitujen tietojen laadun ja 
saatavuuden varmistamiseksi komissio 
toimittaa kertomuksen yhteydessä 
tarvittaessa säädösehdotuksen 
konsolidoiduista kaupankäyntitiedoista 
huolehtivan yhden ainoan yksikön 
perustamisesta kaikkien omaisuuserien 
lajien osalta.

Or. en

Tarkistus 1287
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) siitä, miten sijoituspalveluyritykset 
noudattavat parasta toteutusta koskevaa 
velvoitetta, josta on säädetty 
[27 artiklassa], ja kauppaa edeltäviä EU:n 
markkinoiden avoimuusvaatimuksia 
erityisesti kaupantekoa edeltävien tietojen 
laadun ja saatavuuden osalta ottaen 
huomioon muun muassa 
markkinapaikkojen hajaantumisen taso. 
Komissio esittää kertomuksen ohella 
mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen 
kaupanteon jälkeisistä konsolidoiduista 
tiedoista.

Or. en
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Tarkistus 1288
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään […]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 
tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset viimeistään […]*. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

____________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on vuosi tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1289
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [… päivästä …kuuta] lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan 
2 kohta saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joita sovelletaan [2 vuotta
direktiivin muiden säännösten 
soveltamisen aloittamispäivän jälkeen].

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
säännöksiä [… päivästä …kuuta]* lukuun 
ottamatta säännöksiä, joilla 67 artiklan 
2 kohta saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja joita sovelletaan [1 vuotta
direktiivin muiden säännösten 
soveltamisen aloittamispäivän jälkeen].
__________________

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukauden 
kuluttua tämän direktiivin 
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voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 1290
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
99 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toiminnassa olevat kolmansien maiden 
yritykset voivat edelleen tarjota palveluja 
ja harjoittaa toimintaa jäsenvaltioissa 
kansallisten järjestelmien mukaisesti 
[4 vuoden ajan tämän direktiivin 
voimaantulosta].

1. Toiminnassa olevat kolmansien maiden 
yritykset voivat edelleen tarjota 
yksityisasiakkaille suunnattuja palveluja ja 
toimintaa jäsenvaltioissa kansallisten 
järjestelmien mukaisesti 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti.

Or. en

Tarkistus 1291
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
99 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla voidaan pidentää 
1 kohdan soveltamisajanjaksoa ottaen 
huomioon komission 41 artiklan 
3 kohdan mukaisesti jo tekemät 
vastaavuuspäätökset ja kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
ennakoitu kehitys.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1292
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
101 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

101 a artikla
Direktiivin 98/26/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/26/EY 
seuraavasti:
Lisätään 1 artiklaan kappale seuraavasti:
"Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisista 
yksiköistä muodostuviin päästöoikeuksiin, 
jotka on tunnustettu 
direktiivin 2003/87/EY 
(päästökauppajärjestelmä) vaatimuksia 
vastaaviksi."

Or. en

Perustelu

Selvityksen lopullisuutta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä koskeva 
direktiivi ei sovellu päästöoikeuksiin.

Tarkistus 1293
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät 
palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Säilytyspalveluita olisi edelleen pidettävä oheispalveluna markkinadirektiivissä, sillä monet 
markkinadirektiivin säännökset eivät sovellu arvopaperikeskuksiin tai säilytysyhteisöihin.
Palveluja olisi kuitenkin tarkasteltava lähemmin arvopaperikeskuksia koskevan asetuksen ja 
arvopaperidirektiivin valossa.

Tarkistus 1294
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät 
palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1295
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät 
palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta

9) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito yksityisasiakkaiden lukuun, mukaan 
lukien säilytyspalvelut ja muut asiaan 
liittyvät palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta, kun näitä palveluja 
tarjotaan ensisijaisena palveluna 
asiakkaalle

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja hoito yksityisasiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
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säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut, kuten kassanhallinta tai vakuushallinta, kun 
näitä palveluja tarjotaan ensisijaisena palveluna asiakkaalle.

Tarkistus 1296
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ylläpito.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1297
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Algoritminen kaupankäynti 
sellaisena kuin se on määriteltynä tämän 
direktiivin 4 artiklan 2 kohdan 30 
alakohdassa.

Or. en

Tarkistus 1298
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Algoritminen kaupankäynti;

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että algoritmikauppaa harjoittavat, myös ne, jotka käyvät kauppaa 
ainoastaan omaan lukuunsa, sisällytetään rahoitusmarkkinadirektiivin ja rahoitusmarkkina-
asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 1299
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – A osa – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Algoritmisen kaupankäynnin 
harjoittaminen.

Or. en

Tarkistus 1300
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – B osa – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät 
palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta;

Or. en

Tarkistus 1301
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – B osa – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja 
hoito asiakkaiden lukuun, mukaan lukien 
säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät 
palvelut, kuten kassanhallinta tai 
vakuushallinta;

Or. en

Perustelu

Säilytyspalveluita olisi edelleen pidettävä oheispalveluna markkinadirektiivissä, sillä monet 
markkinadirektiivin säännökset eivät sovellu arvopaperikeskuksiin tai säilytysyhteisöihin.
Palveluja olisi kuitenkin tarkasteltava lähemmin arvopaperikeskuksia koskevan asetuksen ja 
arvopaperidirektiivin valossa.

Tarkistus 1302
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – B osa – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Sijoituksiin liittyviin 
rahoitusvälineisiin kytköksissä olevat 
vakuutussopimukset.

Or. nl

Tarkistus 1303
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Suljetut sijoitusrahastot

Or. en
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Tarkistus 1304
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto, päästöoikeudet taikka 
toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi 
tai rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

4) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joiden 
kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, 
korko tai tuotto, taikka toinen 
johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai 
rahoitusmittari ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen tai nettoarvon 
tilityksellä

Or. en

Tarkistus 1305
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja että niitä ei 
tehdä kaupallisiin tarkoituksiin ja niillä 
on muiden johdannaisrahoitusvälineiden 
ominaisuuksia

Or. de
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Perustelu

Yhdysvaltojen Dodd-Frank-Act-lakiesityksessä käytetään rahoitusvälineistä erilaista 
määritelmää, jossa jätetään johdannaiset, jotka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
yksiselitteisesti rahoitusvälineiden ulkopuolelle. Jotta eurooppalaiset yritykset eivät joutuisi 
huonoon asemaan, määritelmää on muutettava.

Tarkistus 1306
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja että niitä ei 
tehdä kaupallisiin tarkoituksiin ja niillä 
on muiden johdannaisrahoitusvälineiden 
ominaisuuksia

Or. en

Tarkistus 1307
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja joita ei ole 
tarkoitus toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
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säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

Or. en

Tarkistus 1308
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla, organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

6) Optiot, futuurit, swapit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-
etuutena on hyödyke ja jotka voidaan 
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, 
edellyttäen, että niillä käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä

Or. en

Tarkistus 1309
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei ole 
mainittu muuten C osan kuudennessa 
kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu 
kaupallisiin tarkoituksiin sekä jotka ovat 
luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei ole 
mainittu muuten C osan kuudennessa 
kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu 
kaupallisiin tarkoituksiin sekä jotka ovat 
luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia;
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otetaan muun muassa huomioon, että ne 
on selvitetty tunnustettujen 
selvityslaitosten kautta ja että ne ovat 
säännöllisesti vakuuksien muutospyynnön 
kohteina;

Or. en

Tarkistus 1310
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja jotka voidaan toteuttaa 
kohde-etuus luovuttaen, mutta joita ei ole 
mainittu muuten C osan kuudennessa 
kohdassa ja joita ei ole tarkoitettu 
kaupallisiin tarkoituksiin sekä jotka ovat 
luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, että ne on 
selvitetty tunnustettujen selvityslaitosten 
kautta ja että ne ovat säännöllisesti 
vakuuksien muutospyynnön kohteina;

7) Optiot, futuurit, swapit, termiinit ja muut 
johdannaissopimukset, joiden kohde-etuus 
on hyödyke ja joita ei ole tarkoitus
toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, mutta 
joita ei ole mainittu muuten C osan 
kuudennessa kohdassa ja joita ei ole 
tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin sekä 
jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, että ne on 
selvitetty tunnustettujen selvityslaitosten 
kautta ja että ne ovat säännöllisesti 
vakuuksien muutospyynnön kohteina;

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella EU:n lainsäädäntö yhdenmukaistettaisiin Yhdysvaltojen Dodd-Frank Actin 
mukaisen swapsien määritelmän kanssa, jossa termiinisopimuksen kohteena olevan 
hyödykkeen pyrkimyksellinen toimittaminen on perustana sille, että fyysisesti toimitettavia 
hyödykkeitä ei oteta lukuun tulevaisuudessa. Termiinisopimukset, jotka jätettäisiin 
rahoitusvälineiden määritelmän ulkopuolella, katettaisiin automaattisesti kaasua ja sähköä 
koskevalla asetuksella energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä.

Tarkistus 1311
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut 
tai inflaatioasteet tai muut viralliset 
taloustilastot ja jotka on toteutettava 
nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin 
osapuolen niin halutessa (muutoin kuin 
maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta 
ja ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut 
tai inflaatioasteet tai muut viralliset 
taloustilastot ja jotka on toteutettava 
nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin 
osapuolen niin halutessa (muutoin kuin 
maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia.

Or. en

Tarkistus 1312
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut 

10) Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit 
ja muut johdannaissopimukset, joihin 
liittyvät ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut, 
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tai inflaatioasteet tai muut viralliset 
taloustilastot ja jotka on toteutettava 
nettoarvon tilityksellä tai jotka voidaan 
toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin 
osapuolen niin halutessa (muutoin kuin 
maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 
ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

päästöoikeudet tai inflaatioasteet tai muut 
viralliset taloustilastot ja jotka on 
toteutettava nettoarvon tilityksellä tai jotka 
voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä 
jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin 
kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai 
sopimuksen päättyessä muusta syystä), 
sekä muut johdannaissopimukset, jotka 
liittyvät omaisuuteen, oikeuksiin, 
joukkovelkakirjoihin, indekseihin ja 
toimiin, joita ei ole mainittu tässä C osassa 
ja jotka ovat luonteeltaan muiden 
johdannaisrahoitusvälineiden kaltaisia, kun 
otetaan muun muassa huomioon, 
käydäänkö niillä kauppaa säännellyillä 
markkinoilla, organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä vai 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, selvitetäänkö 
ne tunnustettujen selvityslaitosten kautta ja 
ovatko ne säännöllisesti vakuuksien 
muutospyynnön kohteina.

Or. en

Tarkistus 1313
Rachida Dati

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11) Sellaisista yksiköistä muodostuvat 
päästöoikeudet, jotka on tunnustettu 
direktiivin 2003/87/EY vaatimuksia 
vastaaviksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Päästöoikeudet eivät ole rahoitusvälineitä: ominaisuuksiensa vuoksi niitä ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi sijoitusvälineinä. Niillä pyritään konkreettisiin tuloksiin: erityisesti 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöoikeuksien sisällyttäminen rahoitusvälineiden 
määritelmään johtaisi siihen, että rahoituslainsäädäntöä sovellettaisiin teollisuusyrityksiin, 
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jotka osallistuvat reaalitalouteen.

Tarkistus 1314
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C osa – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) Epäselvyyksien välttämiseksi 
hyödykkeisiin liittyviä termiinisopimuksia, 
jotka tehdään pörssin ulkopuolella 
käytävässä osakekaupassa ja jotka 
toteutetaan kohde-etuus luovuttaen, ei 
määritellä johdannaisrahoitusvälineiksi.

Or. en

Perustelu

MiFID II -direktiivin tekstissä olisi selkeämmin jätettävä johdannaisrahoitusvälineiden 
määritelmän ulkopuolelle pörssin ulkopuolella käytävät ja fyysisesti tilitettävät 
hyödykekaupat. Tarkastuksella pyritään tukemaan tämän käsitteen tarkempaa täsmentämistä, 
sillä käsite on merkityksellinen rahoitusyhtiöille, joiden toiminta kohdistuu fyysisiin 
hyödykkeisiin ja jotka hallinnoivat kaupalliseen liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Tarkistus 1315
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – C a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

C a osa
Muut välineet

1) Yksiköistä muodostuvia 
päästöoikeuksia, jotka on tunnustettu 
direktiivin 2003/87/EY 
(päästökauppajärjestelmä) vaatimuksia 
vastaaviksi, käsitellään rahoitusvälineinä 
sovellettaessa tätä direktiiviä, 
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asetusta (EU) N:o .../... 
[rahoitusmarkkina-asetus], asetusta (EU) 
N:o .../... [markkinoiden väärinkäyttöä 
koskeva asetus] ja direktiiviä (EU) 
No .../... [markkinoiden väärinkäyttöä 
koskeva direktiiviä]

Or. en

Perustelu

Päästöoikeudet eivät ole ominaisuuksiensa vuoksi rahoitusvälineitä.

Tarkistus 1316
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – D osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoajan käyttö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1317
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – I osa – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) hyödykejohdannaissopimuksia omaan 
lukuunsa ostavat ja myyvät yritykset

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mikäli hyödykejohdannaissopimuksia omaan lukuunsa ostavilla ja myyvillä yrityksillä 
tarkoitetaan paikallisviranomaisia, tämä kohta on poistettava. Kuntia ja 
paikallisviranomaisia ei pitäisi koskaan kohdella ammattimaisina asiakkaina, koska niiden 



AM\901516FI.doc 63/66 PE489.423v01-00

FI

toimintaa pidetään yllä veronmaksajien rahoilla.

Tarkistus 1318
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittuja yksikköjä on pidettävä 
ammattimaisina sijoittajina. Niille on 
kuitenkin annettava mahdollisuus tulla 
pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina 
sijoittajina, ja sijoituspalveluyritykset 
voivat tarjota niille kattavamman suojan. 
Jos sijoituspalveluyrityksen asiakas on 
edellä mainittu yritys, 
sijoituspalveluyrityksen on tiedotettava 
sille ennen palvelujen tarjoamista yrityksen 
saatavilla olevien tietojen perusteella, että 
asiakasta pidetään ammattimaisena 
sijoittajana ja kohdellaan sen mukaisesti, 
elleivät sijoituspalveluyritys ja asiakas 
toisin sovi. Sijoituspalveluyrityksen on 
myös ilmoitettava asiakkaalle, että asiakas 
voi pyytää sopimusehtojen muuttamista 
varmistaakseen kattavamman suojan.

Edellä mainittuja yksikköjä on pidettävä 
ammattimaisina sijoittajina. Niille on 
kuitenkin annettava mahdollisuus tulla 
pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina 
sijoittajina, ja sijoituspalveluyrityksien on 
pyydettäessä tarjottava niille kattavampi 
suoja. Jos sijoituspalveluyrityksen asiakas 
on edellä mainittu yritys, 
sijoituspalveluyrityksen on tiedotettava 
sille ennen palvelujen tarjoamista yrityksen 
saatavilla olevien tietojen perusteella, että 
asiakasta pidetään ammattimaisena 
sijoittajana ja kohdellaan sen mukaisesti, 
ellei asiakas pyydä, että häntä pidettäisiin 
muuna kuin ammattimaisena sijoittajana. 
Sijoituspalveluyrityksen on myös 
ilmoitettava asiakkaalle, että asiakas voi 
pyytää sopimusehtojen muuttamista 
varmistaakseen kattavamman suojan.

Or. en

Perustelu

Ammattimaisilla asiakkailla olisi oltava ehdoton oikeus korkeampaan suojatasoon, jos he sitä 
pyytävät.

Tarkistus 1319
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – II osa – II.1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Muille kuin edellä I jaksossa mainituille 
asiakkaille, julkisen sektorin elimet, 
paikallisviranomaiset, kunnat ja yksityiset 
sijoittajat mukaan lukien, voidaan myös 
antaa mahdollisuus olla käyttämättä 
joitakin menettelytapasääntöjen 
soveltamisen tarjoamista 
suojatoimenpiteistä.

Muille kuin edellä I jaksossa mainituille 
asiakkaille, julkisen sektorin elimet, 
paikallisviranomaiset ja kunnat pois lukien, 
voidaan myös antaa mahdollisuus olla 
käyttämättä joitakin 
menettelytapasääntöjen soveltamisen 
tarjoamista suojatoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Kuntia ja paikallisviranomaisia ei pitäisi koskaan kohdella ammattimaisina asiakkaina, koska 
niiden toimintaa pidetään yllä veronmaksajien rahoilla.

Tarkistus 1320
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 – II osa – II.1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityiset 
perusteet sellaisten kuntien ja 
paikallisviranomaisten asiantuntemuksen ja 
tietämyksen arvioimiseksi, jotka haluavat 
itseään kohdeltavan ammattimaisina 
asiakkaina. Kyseisiä perusteita voidaan 
soveltaa edellisessä kohdassa lueteltujen 
perusteiden sijasta tai lisäksi.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava erityiset 
ja tiukat perusteet sellaisten kuntien ja 
paikallisviranomaisten asiantuntemuksen ja 
tietämyksen arvioimiseksi, jotka haluavat 
itseään kohdeltavan ammattimaisina 
asiakkaina. Kyseisiä perusteita voidaan 
soveltaa edellisessä kohdassa lueteltujen 
perusteiden sijasta tai lisäksi.

Or. en

Tarkistus 1321
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Liite 2 a (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus

Liite II a

Mainontaa ja markkinointia koskevien kustannusten erittely

%
pa

Huomautukset 

(Kaikki laskelmat perustuvat vaadittuun 
vähimmäissijoitukseen tai muussa 
tapauksessa tyypilliseen määrään.)

% Vuotuinen hallinnointimaksu

% Hoito- ja hallintokustannukset 
jne

% Suoritepalkkio Lasketaan 12 kuukauden ajalta 
ilmoitetun suoritepalkkion tai enintään 
kolmen vuoden keskiarvon perusteella, 
jos tietoja on saatavilla.

% Välityskustannukset Lasketaan kuluneen 12 kuukauden tai 
enintään kolmen vuoden keskiarvon 
perusteella, jos tietoja on saatavilla.
Välityskustannukset = Salkun 
kiertonopeuden vaihtelu X 
omaisuuserien ostamisen/myynnin 
arvioitu kokonaiskustannus
Useimmat rahastot käyttävät 
yksinkertaisesti yhteisesti sovittua 
kustannusaikataulua.

% Muut kustannukset Esim. kohderahastoihin liittyvät 
ylimääräiset kustannukset sijoitettaessa 
rahasto-osuusrahastorakenteisiin, jos 
niitä ei ole sisällytetty edellä esitettyyn.

Vähennetään muut toistuvat tulot Lasketaan esim. 
arvonarvopaperilainauksesta saatujen 
nettotulojen tai muiden kuluneen 
12 kuukauden aikana saatujen 
toistuvien tulojen tai enintään kolmen 
vuoden tulojen keskiarvon perusteella, 
jos tietoja on saatavilla.

Tarjoajan perimät 
kokonaiskustannukset 

Rahastonhoitajan olisi ilmoitettava tämä 
luku.

Järjestelmäkustannukset Jos ei ole jo sisällytetty edellä 
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myyntikanava A:n kautta mainittuihin lukuihin.
Markkinoille tulon / 
Markkinoilta poistumisen 
kustannukset myyntikanava A:n 
kautta

Kaikki kustannukset olisi kuoletettava 
viideksi vuodeksi, joka on sijoituksen 
oletettukesto, jollei toisin ole mainittu 
esimerkiksi eläkkeiden osalta.

Neuvonantajakustannukset / 
alennukset tai muut maksut / 
säännölliset tulot, joita ei ole 
sisällytetty edellä mainittuihin 
myyntikanava A:n kautta 

Kuoletetaan viideksi vuodeksi, jollei 
selkeästi toisin ilmoiteta, kuten edellä.

Investoinnin kokonaiskustannus 
myyntikanava A:n kautta

Myyntikanavan olisi ilmoitettava tämä 
luku.

Or. en


