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Tarkistus 218
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Finanssikriisi on tuonut esiin 
heikkouksia rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa ja avoimuudessa. 
Rahoitusmarkkinoiden kehitys on tuonut 
esiin tarpeen vahvistaa rahoitusvälineiden 
markkinoiden sääntelykehystä, jotta 
voidaan lisätä avoimuutta, parantaa 
sijoittajansuojaa, vahvistaa luottamusta, 
vähentää sääntelemättömiä osa-alueita ja 
varmistaa, että valvontaviranomaisille 
annetaan riittävät valtuudet tehtäviensä 
hoitamiseksi.

(4) Finanssikriisi on tuonut esiin 
heikkouksia rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa ja avoimuudessa. 
Rahoitusmarkkinoiden kehitys on tuonut 
esiin tarpeen vahvistaa rahoitusvälineiden 
markkinoiden sääntelykehystä, jotta 
voidaan lisätä avoimuutta, parantaa 
sijoittajansuojaa, vahvistaa luottamusta, 
varmistaa, että sääntelemättömiä osa-
alueita ei ole ja varmistaa, että 
valvontaviranomaisille annetaan riittävät 
valtuudet tehtäviensä hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 219
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sääntelyelimet ovat kansainvälisesti 
yhtä mieltä siitä, että puutteet 
rahoituslaitosten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmissä, muun muassa 
tehokkaiden tarkastusten ja 
valvontatoimien puuttuminen, on ollut 
osasyy finanssikriisiin. Liiallinen ja 
varomaton riskinotto voi johtaa 
rahoituslaitosten konkursseihin ja 
järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa ja 
muualla maailmassa. Asiakkaille palveluja 
tarjoavien yritysten epäasianmukainen 
toiminta voi aiheuttaa vahinkoa sijoittajille 

(5) Sääntelyelimet ovat kansainvälisesti 
yhtä mieltä siitä, että puutteet 
rahoituslaitosten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmissä, muun muassa 
tehokkaiden tarkastusten ja 
valvontatoimien puuttuminen, on ollut 
osasyy finanssikriisiin. Liiallinen ja 
varomaton riskinotto voi johtaa 
rahoituslaitosten konkursseihin ja 
järjestelmäongelmiin jäsenvaltioissa ja 
muualla maailmassa. Asiakkaille palveluja 
tarjoavien yritysten epäasianmukainen 
toiminta voi aiheuttaa vahinkoa sijoittajille 
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ja heikentää sijoittajien luottamusta. Jotta 
näiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien 
heikkouksien potentiaalisiin 
haittavaikutuksiin voitaisiin puuttua, tämän 
direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 
yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja 
vähimmäisstandardeilla. Näitä periaatteita 
ja standardeja olisi sovellettava ottaen 
huomioon sijoituspalveluyritysten 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monimuotoisuus.

ja heikentää sijoittajien luottamusta. Jotta 
näiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien 
heikkouksien potentiaalisiin 
haittavaikutuksiin voitaisiin puuttua, tämän 
direktiivin säännöksiä olisi täydennettävä 
yksityiskohtaisemmilla periaatteilla ja 
vähimmäisstandardeilla. Näitä periaatteita 
ja standardeja olisi sovellettava ottaen 
huomioon sijoituspalveluyritysten 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monimuotoisuus. Mitä tulee hallituksen 
jäseniin, on osakkeenomistajien 
velvollisuus varmistaa, että kaikki jäsenet 
ovat aina riittävän hyvämaineisia ja heillä 
on riittävät tiedot, taidot ja kokemus, ja 
samalla on pidettävä mielessä, että 
jäsenyyksiä on erilaisia ja että 
yksityiskohtaiset säännökset sekä 
hallituspaikkojen lukumäärää koskevat 
määrälliset rajoitukset ovat tästä syystä 
tarpeettomia.

Or. en

Tarkistus 220
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Valtion- ja hallitusten päämiehet 
sitoutuivat Cannesin G20-
huippukokouksessa (4. marraskuuta 
2011) ottamaan käyttöön kansainvälisen 
oikeushenkilötunnisteen (legal entity 
identifier - LEI), jonka avulla 
tunnistetaan yhdenmukaisesti 
finanssitransaktioiden osapuolet.

Or. fr
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Tarkistus 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarkoituksenmukaista sisällyttää 
rahoitusvälineiden luetteloon tietyt 
hyödyke- ja muut johdannaiset, jotka on 
muodostettu ja joilla käydään kauppaa 
siten, että niiden sääntelyyn liittyy 
samankaltaisia kysymyksiä kuin 
perinteisten rahoitusvälineiden sääntelyyn.

(8) On tarkoituksenmukaista sisällyttää 
rahoitusvälineiden luetteloon kaikki 
hyödyke- ja muut johdannaiset, jotka on 
muodostettu ja joilla käydään kauppaa 
siten, että niiden sääntelyyn liittyy 
samankaltaisia kysymyksiä kuin 
perinteisten rahoitusvälineiden sääntelyyn.

Or. en

Tarkistus 222
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) On tarkoituksenmukaista sisällyttää 
rahoitusvälineiden luetteloon tietyt 
hyödyke- ja muut johdannaiset, jotka on 
muodostettu ja joilla käydään kauppaa 
siten, että niiden sääntelyyn liittyy 
samankaltaisia kysymyksiä kuin 
perinteisten rahoitusvälineiden sääntelyyn.

(8) On tarkoituksenmukaista sisällyttää 
rahoitusvälineiden luetteloon tietyt 
hyödyke- ja muut johdannaiset, jotka on 
muodostettu ja joilla käydään kauppaa 
siten, että niiden sääntelyyn liittyy 
samankaltaisia kysymyksiä kuin 
perinteisten rahoitusvälineiden sääntelyyn.
Tässä direktiivissä tarkoitettuina 
johdannaisina tai johdannaissopimuksina 
ei pidetä vakuutussopimuksia, jotka 
koskevat vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/138/EY liitteessä I 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia toimia, 
jos ne tehdään vakuutusyrityksen, 
jälleenvakuutusyrityksen, kolmannen 
maan vakuutusyrityksen tai kolmannen 
maan jälleenvakuutusyrityksen kanssa.
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Or. en

Tarkistus 223
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Päästöoikeuksien (EUA) 
jälkimarkkinoiden spot-kaupassa on 
esiintynyt vilpillisiä menettelyjä, jotka 
saattavat heikentää luottamusta direktiivillä 
2003/87/EY luotuihin 
päästökauppajärjestelmiin, ja parhaillaan 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
lujittamaan EU:n 
päästökauppaoikeusrekisterijärjestelmää ja 
edellytyksiä, jotka on asetettu tilin 
avaamiselle EU:n päästöoikeuksilla 
käytävää kauppaa varten. Kyseisten 
markkinoiden eheyden tukemiseksi ja 
tehokkaan toiminnan takaamiseksi, 
mukaan lukien kaupankäyntitoiminnan 
kattava valvonta, on aiheellista täydentää 
direktiivin 2003/87/EY nojalla toteutettavia 
toimenpiteitä sisällyttämällä 
päästöoikeudet kaikilta osin tämän 
direktiivin ja asetuksen ----/--
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
asetus] soveltamisalaan luokittelemalla ne 
rahoitusvälineiksi.

(9) Päästöoikeuksien (EUA) 
jälkimarkkinoiden spot-kaupassa on 
esiintynyt vilpillisiä menettelyjä, jotka 
saattavat heikentää luottamusta direktiivillä 
2003/87/EY luotuihin 
päästökauppajärjestelmiin, ja parhaillaan 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään 
lujittamaan EU:n 
päästökauppaoikeusrekisterijärjestelmää ja 
edellytyksiä, jotka on asetettu tilin 
avaamiselle EU:n päästöoikeuksilla 
käytävää kauppaa varten. Kyseisten 
markkinoiden eheyden tukemiseksi ja 
tehokkaan toiminnan takaamiseksi, 
mukaan lukien kaupankäyntitoiminnan 
kattava valvonta, on aiheellista täydentää 
direktiivin 2003/87/EY nojalla toteutettavia 
toimenpiteitä sisällyttämällä 
päästöoikeudet kaikilta osin tämän 
direktiivin ja asetuksen ----/--
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
asetus] soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) On tarpeen luoda kattava 
sääntelyjärjestelmä, jota sovelletaan 
rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien 
toteuttamiseen näiden liiketoimien 
toteuttamisessa käytettävistä 
kaupankäyntimenetelmistä riippumatta, 
jotta voidaan varmistaa sijoittajien 
kauppojen laadukas toteutus sekä säilyttää
rahoitusjärjestelmän eheys ja yleinen 
tehokkuus. Olisi luotava johdonmukaiset ja 
riskit huomioon ottavat puitteet 
toimeksiantojen toteuttamista varten 
Euroopan rahoitusmarkkinoilla nykyisin 
käytössä olevien tärkeimpien järjestelyjen 
sääntelemiseksi. On tarpeen ottaa 
huomioon säänneltyjen markkinoiden 
rinnalle kehittyneet uudentyyppiset 
järjestäytyneet kaupankäyntijärjestelmät,
joilta olisi edellytettävä 
rahoitusmarkkinoiden tehokkaan ja 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
asetettujen velvoitteiden noudattamista.

(11) On tarpeen luoda kattava 
sääntelyjärjestelmä, jota sovelletaan 
rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien 
toteuttamiseen näiden liiketoimien 
toteuttamisessa käytettävistä 
kaupankäyntimenetelmistä riippumatta, 
jotta voidaan varmistaa sijoittajien 
kauppojen laadukas toteutus sekä säilyttää 
rahoitusjärjestelmän eheys ja yleinen 
tehokkuus. Olisi luotava johdonmukaiset ja 
riskit huomioon ottavat puitteet 
toimeksiantojen toteuttamista varten 
Euroopan rahoitusmarkkinoilla nykyisin 
käytössä olevien tärkeimpien järjestelyjen 
sääntelemiseksi. On tarpeen ottaa 
huomioon säänneltyjen markkinoiden 
rinnalle kehittyneet uudentyyppiset 
järjestäytyneet kaupankäyntijärjestelmät ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät,
jotka ovat hyötyneet nykyisessä 
rahoitusmarkkinadirektiivissä olevasta 
puutteesta, ja niiltä olisi edellytettävä 
rahoitusmarkkinoiden tehokkaan ja 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
asetettujen velvoitteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
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markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja kauppojen 
sisäisten toteuttajien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niillä on suhteessa
asiakkaisiinsa.

(Vastaava muutos (poistetaan 
"organisoidut kaupankäyntijärjestelmät") 
tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced. Systematic Internalisation needs to continue to 
be included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. 
SIs should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator 
runs a risk by carrying out the trades on its own book.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 226
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi 
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kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja kauppojen 
sisäisten toteuttajien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

(Organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
luokka poistetaan kaikkialta tekstistä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tärkein tekijä, joka erottaa ehdotetut organisoidut kaupankäyntijärjestelmät monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä, on toimeksiantojen toteuttamista koskeva harkintavalta, mikä 
uhkaa johtaa väärinkäytöksiin, jotka haittaavat erityisesti sellaisia sijoittajia, jotka eivät ole 
perillä asiasta. Lisäksi uusi luokka todennäköisesti pirstaloittaa markkinoita entisestään. 
Sisäisiä toteuttajia olisi pidettävä rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisena 
toteuttamispaikkana, ja niihin olisi sovellettava avoimia saatavuutta koskevia sääntöjä. 
Sisäiset toteuttajat voivat rajoittaa tietyissä tapauksissa pääsyä kaupankäyntijärjestelmään, 
koska markkinoiden ylläpitäjä, joka on sisäinen toteuttaja, ottaa riskin tekemällä kauppoja 
omaan laskuunsa.

Tarkistus 227
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja kauppojen sisäisten toteuttajien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
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kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja kauppojen 
sisäisten toteuttajien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

Or. en

Perustelu

Organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien luokka poistetaan, koska kaikkiin markkinoiden 
ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten käyttämiin kaupankäyntijärjestelmiin olisi sovellettava 
asianmukaisia markkinasääntöjä (ts. avoimuus, syrjimätön toteutus, syrjimätön pääsy ja täysi 
markkinavalvonta).

Tarkistus 228
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava samanlaisia vaatimuksia siitä, 
kenet ne voivat hyväksyä jäseneksi tai 
osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien, jotka tarjoavat 
muiden rahoitusvälineiden kuin 
osakepääoman organisoitua toteuttamista 
ja järjestämistä, olisi voitava määrittää 
pääsy ja rajoittaa sitä muun muassa sen 



AM\901763FI.doc 11/140 PE489.463v01-00

FI

perusteella, mikä tehtävä ja mitkä 
velvoitteet niiden toimijoilla on suhteessa 
niiden asiakkaisiin. Osakekaupan 
organisoitua toteuttamista ja järjestämistä 
tarjoavien organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien mahdollinen 
harkintavalta pääsyn määrittämisen tai 
rajoittamisen yhteydessä olisi rajoitettava 
siihen, että organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien toimija voi 
antaa pääsyn ainoastaan asiakkailleen 
lukuun ottamatta luottolaitoksia ja 
sijoituspalveluyrityksiä. Lisäksi 
osakekaupan toteuttamista ja 
järjestämistä tarjoavan organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän olisi poistettava 
mahdolliset pääsyn rajoitukset, jos se 
saavuttaa merkittävän markkinaosuuden 
asianomaisten osakkeiden kaupassa.

Or. en

Tarkistus 229
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 

(12) Kaikkien kauppapaikkojen eli 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi 
vahvistettava avoimet säännöt 
kauppapaikkaan pääsystä. Säänneltyihin 
markkinoihin ja monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin olisi edelleen 
sovellettava paljolti samanlaisia 
vaatimuksia siitä, kenet ne voivat hyväksyä 
jäseneksi tai osapuoleksi, ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava 
määrittää pääsy ja rajoittaa sitä muun 
muassa sen perusteella, mikä tehtävä ja 
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mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin.

mitkä velvoitteet niiden toimijoilla on 
suhteessa niiden asiakkaisiin. Jotta 
sijoittajille voitaisiin tarjota enemmän 
valinnanvaraa ja joustavuutta, 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
toimijat voivat antaa käyttäjille 
mahdollisuuden täsmentää, minkä 
tyyppisten toimeksiantojen virtojen kanssa 
niiden toimeksiannot ovat 
vuorovaikutuksessa ennen järjestelmään 
tuloaan (vastapuolen luottokelpoisuuden 
tai muiden tekijöiden perusteella).

Or. en

Perustelu

Kauppapaikkojen, säänneltyjen markkinoiden, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien käyttäjien olisi voitava määrittää joustavasti, minkä 
tyyppisten toimeksiantojen virtojen kanssa niiden toimeksiannot ovat vuorovaikutuksessa. 
Näin ne voisivat käydä kauppaa eläkerahastojen mutta eivät huippunopean tietokoneistetun 
kaupankäynnin harjoittajien kanssa tai valita vastapuolensa sen luottokelpoisuuden 
perusteella. Näin yritykset voivat valvoa paremmin riskejä ja likviditeettiä, jotka niihin 
vaikuttavat. Tämä valinnanvapaus ei saisi antaa asiakkaille mahdollisuutta syrjintään 
vastapuolten välillä.

Tarkistus 230
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Määriteltyjen monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
markkinatoimijoiden olisi voitava valita, 
minkä markkinatoimijoiden luokan 
kanssa niiden toimeksiannot ovat 
vuorovaikutuksessa, kunhan tämä 
tehdään avoimesti eikä kauppapaikan 
ylläpitäjä harjoita syrjintä. Koska otetaan 
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käyttöön uusia tunnisteita ja kaupan 
merkintöjä, kauppapaikkojen olisi voitava 
asettaa eri jäsenyysluokkia tehdäkseen 
tämän vapaaehtoisen lisäpalvelun 
tarvittaessa helpommaksi käyttäjille.

Or. en

Perustelu

Nykyään monet monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät tarjoavat tällaisen vaihtoehdon 
käyttäjille joko niin, että käyttäjät valitseva tämän itse tai siihen käytetään erityisesti 
suunniteltuja teknologioita. Koska tämän lainsäädännön ansiosta voidaan yksilöidä tiettyjä 
markkinatoimijoiden luokkia, olisi tehtävä selväksi, että monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien olisi voitava antaa 
asiakkaille mahdollisuus valita, minkälaisten toimeksiantojen kanssa ne eivät halua olla 
vuorovaikutuksessa (esimerkiksi huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä harjoittavat 
yritykset).

Tarkistus 231
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia 
toteuteta säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 

(13) Kauppojen sisäiset toteuttajat olisi 
määriteltävä sijoituspalveluyrityksiksi, 
jotka suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa toimeksiannon 
toteuttamisen tuloksena harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
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ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan. 
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan. 
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

Or. en

Tarkistus 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
pörssin ulkopuolella käytävän 
osakekaupan (OTC-kaupankäynnin) 
pohjalta. Pörssin ulkopuolella käytävällä 
osakekaupalla tarkoitetaan säänneltyjen 
markkinoiden ja monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta käytävää ja 
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suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

tavanomaista markkinakokoa suurempaa 
kahdenvälistä kauppaa hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa. Kauppojen sisäiset 
toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa, kun ne toteuttavat asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että kaikkiin markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten 
käyttämiin kaupankäyntijärjestelmiin sovelletaan asianmukaisia markkinasääntöjä. Jotta 
voitaisiin korjata lainsäädännössä mahdollisesti olevat puutteet, pörssin ulkopuolella käytävä 
osakekauppa (OTC-kaupankäynti) on määriteltävä. Jotta määritelmä olisi täydellinen, siihen 
sisällytetään pörssin ulkopuolella käytävän osakekaupan muut tärkeät tunnuspiirteet: 
hyväksyttävät vastapuolet ja tavanomainen markkinakoko. Viittaus tukkukaupan vastapuoliin 
(niitä ei ole määritelty rahoitusmarkkinadirektiivissä ja viittaus ei ole täsmällinen) muutetaan 
viittaukseksi hyväksyttäviin vastapuoliin (nämä on määritelty rahoitusmarkkinadirektiivissä ja 
viittaus on täsmällinen).

Tarkistus 233
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien ja 
organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
OTC-kaupankäynnin pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä.
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Or. en

Tarkistus 234
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden,
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta
OTC-kaupankäynnin pohjalta, jolloin 
kaupankäynnillä tarkoitetaan
säänneltyjen markkinoiden ja
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ulkopuolella tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta käytävää ja 
tavanomaista markkinakokoa suurempaa 
kahdenvälistä kauppaa hyväksyttävien 
vastapuolten kanssa. Kauppojen sisäiset 
toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden
tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Sen varmistamiseksi, että tätä määritelmää 
sovelletaan objektiivisesti ja tehokkaasti 
sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
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osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä.

Or. en

Perustelu

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää koskevat vaatimukset poistetaan, koska kaikkiin 
markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten käyttämiin kaupankäyntijärjestelmiin 
olisi monenvälisen kaupankäynnin yhteydessä sovellettava asianmukaisia markkinasääntöjä 
(ts. avoimuus, syrjimätön toteutus, syrjimätön pääsy ja täysi markkinavalvonta).

Tarkistus 235
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
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tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Kaupankäyntipaikat ovat kauppapaikkoja, 
joissa useiden kolmansien osapuolten osto-
ja myynti-intressit voivat olla keskenään 
vuorovaikutuksessa järjestelmässä, mutta 
kauppojen sisäisellä toteuttajalla ei saisi 
olla oikeutta koota yhteen kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressejä
toiminnallisesti samalla tavalla kuin 
kaupankäyntipaikalla.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin ja -asetuksen olisi oltava toimivia myös tulevaisuudessa, jotta 
voidaan varmistaa, että mistä tahansa tulevasta monenvälisestä kaupankäynnistä, joka on 
(toiminnallisesti) samanlaista kuin kaupankäynti kaupankäyntipaikoilla, säädetään 
sellaisenaan.

Tarkistus 236
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI) tai tietyissä olosuhteissa 
pörssin ulkopuolella käytäväksi 
osakekaupaksi, jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
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kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan.
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

Or. en

Tarkistus 237
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta. Kauppojen 
sisäiset toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan. 
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

(13) Sijoituspalveluyritys, joka toteuttaa 
asiakastoimeksiantoja omaa pääomaansa 
vastaan, olisi katsottava kauppojen 
sisäiseksi toteuttajaksi (systematic 
internaliser, SI), jollei liiketoimia toteuteta 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
ja organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien ulkopuolella 
tilapäiseltä, satunnaiselta ja 
epäsäännölliseltä pohjalta tai asiakkaan 
suostumuksella. Kauppojen sisäiset 
toteuttajat olisi määriteltävä 
sijoituspalveluyrityksiksi, jotka 
suunnitelmallisesti, toistuvasti ja 
järjestelmällisesti käyvät kauppaa omaan 
lukuunsa toteuttamalla asiakkaiden 
toimeksiantoja säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Sen varmistamiseksi, että tätä 
määritelmää sovelletaan objektiivisesti ja 
tehokkaasti sijoituspalveluyrityksiin, kaikki 
asiakkaiden kanssa harjoitettu 
kahdenvälinen kauppa olisi katsottava 
relevantiksi ja kauppojen sisäisiksi 
toteuttajiksi rekisteröitävien 
sijoituspalveluyritysten yksilöimiseksi olisi 
otettava käyttöön määrälliset kriteerit 
niiden laadullisten kriteerien lisäksi, jotka 
sisältyvät direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöön panemiseksi annetun komission 
asetuksen N:o 1287/2006 21 artiklaan. 
Organisoitu kaupankäyntijärjestelmä voi 
olla mikä tahansa järjestelmä tai 
kauppapaikka, jossa useiden kolmansien 
osapuolten osto- ja myynti-intressit voivat 
olla keskenään vuorovaikutuksessa 
järjestelmässä, mutta kauppojen sisäisellä 
toteuttajalla ei saisi olla oikeutta koota 
yhteen kolmansien osapuolten osto- ja 
myynti-intressejä.

Or. en
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Tarkistus 238
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Käytössä olisi oltava toimia, joilla 
estetään asiakastoimeksiantojen 
toteuttaminen organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävän 
sijoituspalveluyrityksen tai markkinoiden 
ylläpitäjän omaa pääomaa vastaan, mutta 
on olemassa markkinatakaustoimia, jotka 
ovat asiakkaan edun mukaisia, kuten se, 
että annetaan sijoituspalveluyritykselle 
mahdollisuus täyttää asiakkaiden antamat 
toimeksiannot, vastata asiakkaiden 
kaupankäyntipyyntöihin tai saavuttaa 
paras tulos asiakkaidensa puolesta taikka 
toteuttaa hedge-toimintoja 
suojautuakseen asiakkaiden kauppoihin 
liittyviltä riskeiltä. Organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvaan 
oman pääoman käyttöön sovelletaan 
toimeksiantojen käsittelyä koskevia 
tiukkoja sääntöjä, joilla estetään 
eturistiriidat, ja sijoituspalveluyrityksen 
olisi ilmoitettava asiakkailleen, miten sen 
omaa pääomaa voidaan käyttää 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 239
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja käymällä 
kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa.
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
delegoiduissa säädöksissä. Myös sellaisten 
yritysten, jotka toteuttavat eri asiakkaiden 
toimeksiannot täsmäyttämällä kauppoja 
(back to back trading), olisi katsottava 
harjoittavan kaupankäyntiä omaan 
lukuun asiakastoimeksiantoja 
toteuttamalla ja toimivan päämiehinä, ja 
niihin olisi sovellettava tämän direktiivin 
vaatimuksia, jotka koskevat sekä 
toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden 
lukuun että kaupankäyntiä omaan 
lukuun. Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja käymällä 
kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa.
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
delegoiduissa säädöksissä.
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.
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jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

Or. en

Perustelu

Back to back -liiketoimet ovat olennainen osa asiakkaiden salkunhoitoa. Niitä toteutetaan 
omaan lukuun, mutta ne ovat luonteeltaan samanlaisia ja usein samansuuruisia kuin 
asiakastoimeksiannot. Nämä liiketoimet ovat erittäin tarpeellisia, sillä on varmistettava, että 
yhtiöillä on jatkossakin mahdollisuus tukea pääasiallisen liiketoimensa kohteena olevia 
asiakkaita kaupallisten riskien vähentämisessä.

Tarkistus 240
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja käymällä 
kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja käymällä 
kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
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jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa.
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä
delegoiduissa säädöksissä. Myös sellaisten 
yritysten, jotka toteuttavat eri asiakkaiden 
toimeksiannot täsmäyttämällä kauppoja
(back to back trading), olisi katsottava
harjoittavan kaupankäyntiä omaan 
lukuun asiakastoimeksiantoja 
toteuttamalla ja toimivan päämiehinä, ja 
niihin olisi sovellettava tämän direktiivin 
vaatimuksia, jotka koskevat sekä 
toimeksiantojen toteuttamista asiakkaiden 
lukuun että kaupankäyntiä omaan lukuun.
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa. Tekniset 
kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä
teknisissä sääntelystandardeissa tässä 
direktiivissä määritetyt kriteerit huomioon 
ottaen. Näiden kriteereiden olisi kuvattava 
oheistoiminnallista luonnetta, kun 
otetaan huomioon toiminnan volyymi ja 
siihen liittyvät riskit pääasiallisen 
liiketoiminnan volyymiin ja riskeihin 
nähden. Näillä kriteereillä olisi myös 
varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdan 
i alakohdassa tarkoitettuihin 
oheistoimintoihin luetaan ainoastaan 
pääasialliseen liiketoimintaan liittyviin 
tarkoituksiin käytettävät rahoitusvälineet 
eikä rahoitusvälineitä, joita käytetään 
sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät liity 
millään tavalla pääasialliseen 
liiketoimintaan. Määriteltäessä, 
toteutetaanko näitä toimintoja 
oheistoimintana, on pidettävä mielessä, 
että OTC-johdannaisilla kauppaa käyviin 
yrityksiin sovelletaan asetuksen [ ] 
(Euroopan markkinarakenneasetus) 
nojalla sääntelyvalvontaa, jotta OTC-
johdannaisilla käytävästä kaupasta 
saataisiin avoimempaa ja turvallisempaa. 
Myös sellaisten yritysten, jotka toteuttavat 
eri asiakkaiden toimeksiannot 
täsmäyttämällä kauppoja (back to back 
trading), olisi katsottava toimivan 
päämiehinä, ja niihin olisi sovellettava 
tämän direktiivin vaatimuksia, jotka 
koskevat sekä toimeksiantojen 
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toteuttamista asiakkaiden lukuun että 
kaupankäyntiä omaan lukuun.
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan oheistoimintojen tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen kohtelu 
rahoitusmarkkinadirektiivissä, ja siinä keskitytään toiminnan volyymiin ja siihen liittyviin 
riskeihin, joita verrataan pääasiallisen liiketoiminnan volyymiin ja riskeihin.

Tarkistus 241
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai elleivät he toteuta 
asiakkaiden toimeksiantoja käymällä 
kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 

(14) Henkilöt, jotka hallinnoivat omaa 
omaisuuttaan, ja yritykset, jotka eivät 
tarjoa muita sijoituspalveluja ja/tai harjoita 
muuta sijoitustoimintaa kuin 
kaupankäyntiä omaan lukuun, olisi 
jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, elleivät he ole 
markkinatakaajia, säännellyn markkinan, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai harjoita 
algoritmista kaupankäyntiä tai elleivät he 
toteuta asiakkaiden toimeksiantoja 
käymällä kauppaa omaan lukuunsa. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
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jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa. 
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
delegoiduissa säädöksissä. Myös sellaisten 
yritysten, jotka toteuttavat eri asiakkaiden 
toimeksiannot täsmäyttämällä kauppoja 
(back to back trading), olisi katsottava 
harjoittavan kaupankäyntiä omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ja 
toimivan päämiehinä, ja niihin olisi 
sovellettava tämän direktiivin vaatimuksia, 
jotka koskevat sekä toimeksiantojen 
toteuttamista asiakkaiden lukuun että 
kaupankäyntiä omaan lukuun. 
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

olisi poikkeuksellisesti jätettävä henkilöt, 
jotka käyvät kauppaa rahoitusvälineillä 
omaan lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina – myös 
markkinatakaajina hyödykejohdannaisissa, 
päästöoikeuksissa tai niiden johdannaisissa 
– pääasiallisen liiketoimintansa 
oheistoimintana, kun tämä pääasiallinen 
liiketoiminta ei ryhmätasolla ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa. 
Tekniset kriteerit sille, milloin toiminta on 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, olisi selvennettävä 
delegoiduissa säädöksissä. Myös sellaisten 
yritysten, jotka toteuttavat eri asiakkaiden 
toimeksiannot täsmäyttämällä kauppoja 
(back to back trading), olisi katsottava 
harjoittavan kaupankäyntiä omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ja 
toimivan päämiehinä, ja niihin olisi 
sovellettava tämän direktiivin vaatimuksia, 
jotka koskevat sekä toimeksiantojen
toteuttamista asiakkaiden lukuun että 
kaupankäyntiä omaan lukuun. 
Kaupankäynniksi omaan lukuun 
asiakastoimeksiantoja toteuttamalla ei 
pitäisi katsoa sellaista rahoitusvälineisiin 
liittyvien toimeksiantojen toteuttamista, 
jota harjoitetaan kahden sellaisen henkilön 
välisenä oheistoimintana, joiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ryhmätasolla 
ole tässä direktiivissä tarkoitettua 
sijoituspalvelujen tarjontaa eikä 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa.

Or. en

Perustelu

Huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa harjoittavia henkilöitä ei saa sulkea 
rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimusten ulkopuolelle.
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Tarkistus 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi jätettävä ne henki- ja 
vahinkovakuutusyritykset, joiden toiminta 
on toiminnan vakauden valvonnasta 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 
harjoittaman asianmukaisen valvonnan 
alaista ja joihin sovelletaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/138/EY.

(16) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle olisi 1 artiklan 4 kohdassa 
esitetyin poikkeuksin jätettävä ne henki- ja 
vahinkovakuutusyritykset, joiden toiminta 
on toiminnan vakauden valvonnasta 
vastaavien toimivaltaisten viranomaisten 
harjoittaman asianmukaisen valvonnan 
alaista ja joihin sovelletaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä 
marraskuuta 2009 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/138/EY.

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että 1 artiklan 4 kohdalla on vaikutusta 
sovellettaessa rahoitusmarkkinadirektiivin asian kannalta merkityksellisiä liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä vakuutuksiin perustuviin sijoituksiin.

Tarkistus 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sijoitukset myydään asiakkaille 
usein vakuutussopimuksina tässä 
direktiivissä säänneltyjen 
rahoitusvälineiden vaihtoehtona tai 
korvikkeena. Yksityisasiakkaiden 
yhdenmukaisen suojelun varmistamiseksi 
on tärkeää, että vakuutussopimuksina 
tehtyihin sijoituksiin sovelletaan samoja 
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liiketoiminnan menettelytapasääntöjä, 
erityisesti niitä, jotka liittyvät 
eturistiriitojen hallintaan, kannustimia 
koskeviin rajoituksiin ja sääntöihin, jotka 
koskevat neuvonnan sopivuutta tai ilman 
neuvontaa tapahtuvan myynnin 
asianmukaisuutta. Tässä direktiivissä 
vahvistettuja sijoittajien suojelua ja 
eturistiriitoja koskevia vaatimuksia olisi 
tämän vuoksi sovellettava yhtäläisesti 
näihin vakuutussopimuksiin 
paketoituihin sijoitustuotteisiin. Koska 
sijoituksilla, joihin kuuluu vakuutuksia, 
on erityisominaisuuksia, jotka eroavat 
muista rahoitusvälineistä (esimerkiksi 
koska kyseiset sijoitustuotteet voivat 
sisältää osana henkivakuutuksen ja ne on 
tämän vuoksi räätälöitävä asiakkaalle), 
direktiivissä säädetään, että EAMV:n ja 
EVLEV:n on tehtävä yhteistyötä, jotta 
voidaan varmistaa mahdollisimman suuri 
yhdenmukaisuus liiketoiminnan 
menettelytapasäännöissä, jotka koskevat 
vakuutuksiin paketoituja 
yksityisasiakkaille tarkoitettuja 
sijoitustuotteita, joihin sovelletaan tätä 
direktiiviä ja tarvittaessa mahdollisia siitä 
seuraavia säännöksiä tasolla 2.

Or. en

Perustelu

Koska vakuutuksiin perustuvissa sijoituksissa ja rahoitusmarkkinadirektiivin 
rahoitusvälineissä on samankaltaisuuksia, on tärkeää, että niihin sovelletaan samoja 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä.

Tarkistus 244
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän direktiivin soveltamisalan Poistetaan.
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ulkopuolelle on tarpeen jättää 
keskuspankit ja muut vastaavanlaista 
toimintaa harjoittavat yhteisöt sekä 
julkiset elimet, joiden tehtävänä on hoitaa 
julkista velkaa tai jotka osallistuvat 
kyseisen velan hoitoon, kun tämä käsittää 
myös sen sijoittamisen, lukuun ottamatta 
valtion osittain tai kokonaan omistamia 
yhteisöjä, joiden tehtävä on kaupallinen 
tai liittyy omistusosuuksien hankintaan.

Or. en

Tarkistus 245
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on tarpeen jättää keskuspankit 
ja muut vastaavanlaista toimintaa 
harjoittavat yhteisöt sekä julkiset elimet, 
joiden tehtävänä on hoitaa julkista velkaa 
tai jotka osallistuvat kyseisen velan 
hoitoon, kun tämä käsittää myös sen 
sijoittamisen, lukuun ottamatta valtion 
osittain tai kokonaan omistamia yhteisöjä, 
joiden tehtävä on kaupallinen tai liittyy 
omistusosuuksien hankintaan.

(20) Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle on tarpeen jättää keskuspankit 
ja muut vastaavanlaista toimintaa 
harjoittavat yhteisöt sekä julkiset elimet, 
joiden tehtävänä on hoitaa julkista velkaa 
tai jotka osallistuvat kyseisen velan 
hoitoon, kun tämä käsittää myös sen 
sijoittamisen, lukuun ottamatta valtion 
osittain tai kokonaan omistamia yhteisöjä, 
joiden tehtävä on kaupallinen tai liittyy 
omistusosuuksien hankintaan. Millekään 
julkiselle elimelle ei kuitenkaan saisi 
myöntää poikkeusta velvollisuudesta 
ilmoittaa transaktioista toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Jos katsotaan, että keskuspankkeja jne. on mahdotonta sisällyttää tämän säädöksen 
soveltamisalaan, ne olisi vähintäänkin velvoitettava ilmoittamaan transaktioistaan 
rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisille.
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Tarkistus 246
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Poikkeusten soveltamisen 
selventämiseksi Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän sekä muiden 
sellaisten vastaavanlaista toimintaa 
harjoittavien kansallisten yhteisöjen ja 
elinten osalta, joiden tehtävänä on hoitaa 
julkista velkaa, tällaiset poikkeukset on 
syytä rajoittaa sellaisiin elimiin ja 
laitoksiin, jotka hoitavat tehtäviään jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti sekä 
kansainvälisiin elimiin, joiden jäseninä 
on yksi tai useampi jäsenvaltio.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 247
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Poikkeusten soveltamisen 
selventämiseksi Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän sekä muiden 
sellaisten vastaavanlaista toimintaa 
harjoittavien kansallisten yhteisöjen ja 
elinten osalta, joiden tehtävänä on hoitaa 
julkista velkaa, tällaiset poikkeukset on 
syytä rajoittaa sellaisiin elimiin ja 
laitoksiin, jotka hoitavat tehtäviään jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti sekä 
kansainvälisiin elimiin, joiden jäseninä on 
yksi tai useampi jäsenvaltio.

(21) Poikkeusten soveltamisen 
selventämiseksi Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän sekä muiden 
sellaisten vastaavanlaista toimintaa 
harjoittavien kansallisten yhteisöjen ja 
elinten osalta, joiden tehtävänä on hoitaa 
julkista velkaa, tällaiset poikkeukset on 
syytä rajoittaa sellaisiin elimiin ja 
laitoksiin, jotka hoitavat tehtäviään jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön tai unionin 
lainsäädännön mukaisesti sekä 
kansainvälisiin elimiin, joiden jäseninä on 
yksi tai useampi jäsenvaltio. Millekään 
julkiselle elimelle ei kuitenkaan saisi 
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myöntää poikkeusta velvollisuudesta 
ilmoittaa transaktioista toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Jos katsotaan, että keskuspankkeja jne. on mahdotonta sisällyttää tämän säädöksen 
soveltamisalaan, ne olisi vähintäänkin velvoitettava ilmoittamaan transaktioistaan 
rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisille.

Tarkistus 248
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Siirtoverkonhaltijoihin ja niiden 
palveluntarjoajiin on sovellettava 
poikkeusta, kun ne myöntävät oikeuksia 
fyysisten siirto-oikeuksien (PTR) tai 
finanssisiirto-oikeuksien (FTR) muodossa 
ja kun ne tarjoavat kauppapaikan niiden 
myyntiin jälkimarkkinoilla, jotta sähkön 
ja maakaasun sisämarkkinat toimisivat 
asianmukaisesti ja jotta direktiivin 
2009/72/EY, direktiivin 2009/73/EY, 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 ja asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisia 
siirtoverkonhaltijoiden tehtäviä voidaan 
hoitaa ja näiden asetusten mukaisesti 
hyväksyttyjä verkkosääntöjä ja 
suuntaviivoja noudattaa. Jotta 
mahdollistetaan siirto-oikeuksien tehokas 
kauppa, poikkeusta on sovellettava 
kaikkiin henkilöihin, jotka ostavat tai 
myyvät kyseisiä siirto-oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Siirto-oikeuksilla (fyysisillä siirto-oikeuksilla, PTR, ja finanssisiirto-oikeuksilla, FTR) käytävä 
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kauppa edistää niiden riskeiltä suojaavien tehtävien vuoksi merkittävästi energian 
sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa. Näiden uudelleenmäärittely rahoitusvälineiksi saattaa 
hyvin johtaa siihen, että markkinatoimijat pidättäytyvät siirto-oikeuksien kaupasta, koska ne 
saattavat pitää rahoitusmarkkinadirektiivin vaatimuksia liian raskaina. On säädettävä 
erikseen, että näihin välineisiin sovelletaan poikkeusta.

Tarkistus 249
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Neuvoston direktiivin 92/49/ETY sekä 
direktiivien 2002/83/EY, 2004/39/EY, 
2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta 
rahoitusalalla tapahtuvaan 
omistusosuuksien hankintaan ja 
lisäämiseen sovellettavien toiminnan 
vakauden arviointia koskevien 
menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta 
5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2007/44/EY vahvistetaan 
yksityiskohtaiset perusteet 
sijoituspalveluyrityksessä ehdotetun 
hankinnan arvioimiseksi toiminnan 
vakauden kannalta sekä menettely näiden 
perusteiden soveltamiseksi.
Arviointiprosessin ja sen tulosten 
oikeusvarmuuden, selkeyden ja 
ennustettavuuden turvaamiseksi on 
aiheellista vahvistaa direktiivissä 
2007/44/EY säädetyt toiminnan vakauden 
arviointiperusteet ja -prosessi.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
erityisesti arvioitava hankkijaehdokkaan 
sopivuus ja ehdotetun hankinnan 
taloudellinen järkevyys kaikkien 
seuraavien perusteiden avulla:
hankkijaehdokkaan maine; sen henkilön 
maine ja kokemus, joka tulee johtamaan 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa;
hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus;

(32) Neuvoston direktiivin 92/49/ETY sekä 
direktiivien 2002/83/EY, 2004/39/EY, 
2005/68/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta 
rahoitusalalla tapahtuvaan 
omistusosuuksien hankintaan ja 
lisäämiseen sovellettavien toiminnan 
vakauden arviointia koskevien 
menettelysääntöjen ja periaatteiden osalta 
5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2007/44/EY vahvistetaan 
yksityiskohtaiset perusteet 
sijoituspalveluyrityksessä ehdotetun 
hankinnan arvioimiseksi toiminnan 
vakauden kannalta sekä menettely näiden 
perusteiden soveltamiseksi.
Arviointiprosessin ja sen tulosten 
oikeusvarmuuden, selkeyden ja 
ennustettavuuden turvaamiseksi on 
aiheellista vahvistaa direktiivissä 
2007/44/EY säädetyt toiminnan vakauden 
arviointiperusteet ja -prosessi.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
erityisesti arvioitava hankkijaehdokkaan 
sopivuus ja ehdotetun hankinnan 
taloudellinen järkevyys kaikkien 
seuraavien perusteiden avulla:
hankkijaehdokkaan maine; sen henkilön 
maine ja kokemus, joka tulee johtamaan 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa;
hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus;
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pystyykö sijoituspalveluyritys täyttämään 
tähän direktiiviin ja muihin direktiiveihin, 
erityisesti direktiiveihin 2002/87/EY ja 
2006/49/EY, perustuvat toiminnan 
vakautta koskevat vaatimukset; onko 
perusteltua syytä epäillä, että ehdotetun 
hankinnan yhteydessä syyllistytään tai 
pyritään tai on syyllistytty tai pyritty 
direktiivin 2005/60/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuun rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen tai että ehdotettu hankinta 
saattaisi lisätä näiden vaaraa.

pystyykö sijoituspalveluyritys täyttämään 
tähän direktiiviin ja muihin direktiiveihin, 
erityisesti direktiiveihin 2002/87/EY ja 
2006/49/EY, perustuvat toiminnan 
vakautta koskevat vaatimukset;
synnyttääkö hankinta eturistiriitoja; onko 
perusteltua syytä epäillä, että ehdotetun 
hankinnan yhteydessä syyllistytään tai 
pyritään tai on syyllistytty tai pyritty 
direktiivin 2005/60/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuun rahanpesuun tai terrorismin 
rahoitukseen tai että ehdotettu hankinta 
saattaisi lisätä näiden vaaraa.

Or. en

Tarkistus 250
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä.
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jotta vältyttäisiin 
ryhmäajattelulta ja helpotettaisiin 
kriittistä kyseenalaistamista, 
sijoituspalveluyritysten 
hallintoneuvostojen olisi oltava riittävän 
heterogeenisiä jäsentensä iän, 
sukupuolen, maantieteellisen 
jakautumisen sekä koulutus- ja 
ammattitaustan suhteen edustaakseen 
erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia. 

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä.
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jäsenvaltioiden olisi 
annettava asianmukaista lainsäädäntöä, 
jonka perusteella hallintoelinten jäsenet 
voitaisiin saattaa vastuuseen vakavista 
hallinnon epäkohdista.
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Tasapainoinen sukupuolijakauma on 
erityisen tärkeää, jotta hallintoelin 
edustaisi demografista todellisuutta.

Or. en

Perustelu

Hallintoelinten jäsenet olisi saatettava oikeudelliseen vastuuseen vakavista hallinnon 
epäkohdista.

Tarkistus 251
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä. 
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jotta vältyttäisiin 
ryhmäajattelulta ja helpotettaisiin kriittistä 
kyseenalaistamista, sijoituspalveluyritysten 
hallintoneuvostojen olisi oltava riittävän 
heterogeenisiä jäsentensä iän, sukupuolen, 
maantieteellisen jakautumisen sekä 
koulutus- ja ammattitaustan suhteen 
edustaakseen erilaisia mielipiteitä ja 
kokemuksia. Tasapainoinen 
sukupuolijakauma on erityisen tärkeää, 
jotta hallintoelin edustaisi demografista 
todellisuutta.

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä. 
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jotta vältyttäisiin 
ryhmäajattelulta ja helpotettaisiin kriittistä 
kyseenalaistamista, sijoituspalveluyritysten 
hallintoneuvostojen olisi oltava riittävän 
heterogeenisiä jäsentensä iän, sukupuolen, 
maantieteellisen jakautumisen sekä 
koulutus- ja ammattitaustan suhteen 
edustaakseen erilaisia mielipiteitä ja 
kokemuksia. Tasapainoinen 
sukupuolijakauma on erityisen tärkeää, 
jotta hallintoelin edustaisi demografista
todellisuutta. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
annettava asianmukaista lainsäädäntöä, 
jonka perusteella hallintoelinten jäsenet 
voitaisiin saattaa vastuuseen vakavista 
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hallinnon epäkohdista.

Or. en

Tarkistus 252
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä. 
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jotta vältyttäisiin 
ryhmäajattelulta ja helpotettaisiin kriittistä 
kyseenalaistamista, sijoituspalveluyritysten 
hallintoneuvostojen olisi oltava riittävän 
heterogeenisiä jäsentensä iän, sukupuolen, 
maantieteellisen jakautumisen sekä 
koulutus- ja ammattitaustan suhteen 
edustaakseen erilaisia mielipiteitä ja 
kokemuksia. Tasapainoinen 
sukupuolijakauma on erityisen tärkeää, 
jotta hallintoelin edustaisi demografista 
todellisuutta.

(38) On tarpeen vahvistaa 
sijoituspalveluyritysten ylimpien 
hallintoelinten roolia yritysten terveen ja 
järkevän liikkeenjohdon varmistamisessa 
sekä markkinoiden eheyden ja sijoittajien 
etujen edistämisessä. 
Sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen olisi varattava aina kyseistä 
yritystä varten riittävästi aikaa ja sillä olisi 
oltava riittävästi tietoja, taitoja ja 
kokemusta, jotta se kykenee ymmärtämään 
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa ja 
tärkeimpiä riskejä. Jotta vältyttäisiin 
ryhmäajattelulta ja helpotettaisiin kriittistä 
kyseenalaistamista, sijoituspalveluyritysten 
hallintoneuvostojen olisi oltava riittävän 
heterogeenisiä jäsentensä iän, sukupuolen, 
maantieteellisen jakautumisen sekä 
koulutus- ja ammattitaustan suhteen 
edustaakseen erilaisia mielipiteitä ja 
kokemuksia. Tasapainoinen 
sukupuolijakauma on erityisen tärkeää, 
jotta hallintoelin edustaisi demografista 
todellisuutta. Työntekijöiden edustusta 
hallintoelimissä olisi myös pidettävä 
myönteisenä keinona lisätä 
monimuotoisuutta, sillä siitä saadaan 
keskeinen näkökulma ja aitoa tietämystä 
yritysten sisäisestä työskentelystä.

Or. en
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Tarkistus 253
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(38 a) Jotta voitaisiin omaksua täysin 
yhdenmukainen lähestymistapa kaikkien 
rahoituspalveluja tarjoavien yhteisöjen 
hallinto- ja ohjausjärjestelmiin EU:ssa, 
tähän sisältyvien hallinto- ja 
ohjausjärjestelmiä koskevien säännösten 
olisi oltava samat kuin direktiivissä ... 
[neljäs vakavaraisuusdirektiivi] ja niiden olisi 
oltava oikeasuhteisia asianomaisen 
yhteisön kokoon nähden.

Or. en

Tarkistus 254
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Sijoituspalveluyritysten toimintojen 
tehokasta valvontaa varten ylimmän 
hallintoelimen olisi vastattava 
sijoituspalveluyrityksen yleisestä 
strategiasta ja oltava siitä tili- ja 
vastuuvelvollisia ottaen huomioon 
sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan ja 
riskiprofiilin. Ylimmällä hallintoelimellä 
olisi oltava selkeät vastuut 
sijoituspalveluyrityksen suhdannesyklissä, 
yrityksen strategisten tavoitteiden 
yksilöinnissä ja määrittelyssä, sen sisäisen 
organisaation hyväksymisessä, mukaan 
lukien kriteerit henkilöstön valintaa ja 
koulutusta varten sekä palvelujen 
tarjoamiseen ja toimintojen harjoittamiseen 
sovellettavien yleisten 

(39) Sijoituspalveluyritysten toimintojen 
tehokasta valvontaa varten ylimmän 
hallintoelimen olisi vastattava 
sijoituspalveluyrityksen yleisestä 
strategiasta ja oltava siitä tili- ja 
vastuuvelvollisia ottaen huomioon 
sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan ja 
riskiprofiilin. Ylimmällä hallintoelimellä 
olisi oltava selkeät vastuut 
sijoituspalveluyrityksen suhdannesyklissä, 
yrityksen strategisten tavoitteiden 
yksilöinnissä ja määrittelyssä, sen sisäisen 
organisaation hyväksymisessä, mukaan 
lukien kriteerit henkilöstön valintaa ja 
koulutusta varten sekä palvelujen 
tarjoamiseen ja toimintojen harjoittamiseen 
sovellettavien yleisten 
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toimintaperiaatteiden määrittelyssä, 
mukaan lukien myyntihenkilöstön palkkaus 
ja asiakkaille tarjottavien uusien tuotteiden 
hyväksyminen. Sijoituspalveluyritysten 
strategisten tavoitteiden, sisäisen 
organisaation sekä palvelujen tarjontaan ja 
toimintojen harjoittamiseen sovellettavien 
toimintaperiaatteiden säännöllisellä 
seurannalla ja arvioinnilla olisi 
varmistettava, että sijoituspalveluyritykset 
kykenevät jatkuvasti huolehtimaan 
terveestä ja järkevästä liikkeenjohdosta 
markkinoiden eheyden ja sijoittajansuojan 
etujen mukaisesti.

toimintaperiaatteiden määrittelyssä, 
mukaan lukien myyntihenkilöstön palkkaus 
ja asiakkaille tarjottavien uusien tuotteiden 
hyväksyminen. Sijoituspalveluyritysten 
strategisten tavoitteiden, sisäisen 
organisaation sekä palvelujen tarjontaan ja 
toimintojen harjoittamiseen sovellettavien 
toimintaperiaatteiden säännöllisellä 
seurannalla ja arvioinnilla olisi 
varmistettava, että sijoituspalveluyritykset 
kykenevät jatkuvasti huolehtimaan 
terveestä ja järkevästä liikkeenjohdosta 
markkinoiden eheyden ja sijoittajansuojan 
etujen mukaisesti. Uusien tuotteiden 
markkinoille tuonnin yhteydessä 
tuottajien olisi myös säännöllisesti 
tarkasteltava tuotteidensa toimintaa 
arvioidakseen, onko tuote toiminut siten 
kuin se suunniteltiin, ja selvittääkseen, 
ovatko tuotteen kohdemarkkinat edelleen 
oikeat.

Or. en

Tarkistus 255
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta 10 päivänä elokuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/73/EY 
nojalla jäsenvaltiot voivat edellyttää 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevina vaatimuksina 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista. 

(42) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja 
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen 
käsitteiden osalta 10 päivänä elokuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/73/EY 
nojalla jäsenvaltiot voivat edellyttää 
sijoituspalveluyritysten toiminnan 
järjestämistä koskevina vaatimuksina 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista. 
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Asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai sähköisen 
viestinnän tallentaminen on sopusoinnussa 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa 
ja perusteltua sijoittajansuojan 
lujittamiseksi, markkinoiden valvonnan 
parantamiseksi ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sijoituspalveluyritysten ja 
niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 
Tällaisten tallenteiden merkitys mainitaan 
myös Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
Euroopan komissiolle 29 päivänä 
heinäkuuta 2010 antamissa teknisissä 
lausunnoissa. Näistä syistä tässä 
direktiivissä on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa periaatteet yleiselle 
järjestelmälle, joka koskee 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista.

Asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai sähköisen 
viestinnän tallentaminen on sopusoinnussa
Euroopan unionin perusoikeuskirjan kanssa 
ja perusteltua sijoittajansuojan 
lujittamiseksi, markkinoiden valvonnan 
parantamiseksi ja oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sijoituspalveluyritysten ja 
niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. 
Tällaisten tallenteiden merkitys mainitaan 
myös Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
Euroopan komissiolle 29 päivänä 
heinäkuuta 2010 antamissa teknisissä 
lausunnoissa. Näistä syistä tässä 
direktiivissä on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa periaatteet yleiselle 
järjestelmälle, joka koskee 
asiakastoimeksiantoihin liittyvien 
puhelinkeskustelujen tai niihin liittyvän 
sähköisen viestinnän tallentamista.
Yksityisasiakkaiden ja rahoituslaitosten 
välisen viestinnän ollessa kyseessä olisi 
sallittava, että jäsenvaltiot tunnustavat sen 
sijaan tällaisen yhteydenpidon 
asianmukaiset kirjalliset tallenteet niiden 
alueella toimivien rahoituslaitosten ja 
niiden alueelle sijoittautuneiden 
sivuliikkeiden osalta.

Or. en

Tarkistus 256
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Kaupankäyntiteknologia käyttö on 
kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana, ja 
kaupankäyntiteknologia on nyt laajalti 
markkinaosapuolten käytössä. Monet 

(44) Kaupankäyntiteknologia käyttö on 
kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana, ja 
kaupankäyntiteknologia on nyt laajalti 
markkinaosapuolten käytössä. Monet 
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markkinaosapuolet käyttävät nyt 
algoritmista kaupankäyntiä, jossa 
tietokonealgoritmi määrittää 
automaattisesti toimeksiannon osatekijöitä 
niin, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain 
vähän tai ei lainkaan. Algoritmisen 
kaupankäynnin alalaji on huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti (high-
frequency trading, HFT), jossa 
kaupankäyntijärjestelmä analysoi 
markkinoiden dataa tai signaaleja nopeasti 
ja sitten lähettää tai päivittää suuria 
määriä toimeksiantoja erittäin lyhyessä 
ajassa kyseisen analyysin perusteella.
Huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvät tyypillisesti pörssikauppiaat, jotka 
käyttävät omaan pääomaansa 
kaupankäyntiin, ja siinä ei ole kyse 
erillisestä strategiasta vaan yleensä pitkälle 
kehitetyn teknologian käytöstä perinteisten 
kaupankäyntistrategioiden, kuten 
markkinatakaustoiminnan tai arbitraasin, 
toteuttamiseksi.

markkinaosapuolet käyttävät nyt 
algoritmista kaupankäyntiä, jossa 
tietokonealgoritmi määrittää 
automaattisesti toimeksiannon osatekijöitä 
niin, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain 
vähän tai ei lainkaan. Algoritmisen 
kaupankäynnin alalaji on huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti (high-
frequency trading, HFT), jossa 
kaupankäyntijärjestelmä analysoi 
markkinoiden dataa tai signaaleja 
nopeasti, yleensä milli- tai 
mikrosekunneissa, ja sitten lähettää tai 
päivittää suuria määriä toimeksiantoja 
erittäin lyhyessä ajassa kyseisen analyysin 
perusteella. Huippunopeaa 
tietokoneistettua kauppaa käyvät 
tyypillisesti pörssikauppiaat, jotka 
käyttävät omaan pääomaansa 
kaupankäyntiin, ja siinä ei ole kyse 
erillisestä strategiasta vaan yleensä pitkälle 
kehitetyn teknologian käytöstä perinteisten 
kaupankäyntistrategioiden, kuten 
markkinatakaustoiminnan tai arbitraasin, 
toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa koskeva lisätäsmennys.

Tarkistus 257
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) Huippunopeaan tietokoneistettuun 
kauppaan yleisenä ilmiönä ei pidä 
suhtautua tekniikan kehityksen 
luonnollisena osana eikä parannettuna 
liiketoimintamallina. Akateemisissa 
tutkimuksissa on tehty se yleinen 
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päätelmä, että huippunopea 
tietokoneistettu kauppa lisää likviditeettiä 
ja vähentää volatiliteettia. Samoin on 
todettu, että uutta tekniikkaa – kuten mitä 
tahansa muuta kaupankäynnin muotoa –
voidaan väärinkäyttää tarkoituksena 
käyttää markkinoita väärin.

Or. en

Tarkistus 258
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä. 
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa 
paremmin. Toisaalta 
kaupankäyntiteknologia aiheuttaa myös 
potentiaalisia riskejä, joita ovat lisääntynyt 
riski kauppapaikkojen järjestelmien 
ylikuormittumisesta toimeksiantojen 
suuren määrän vuoksi sekä riskit 
algoritmisen kaupankäynnin synnyttämistä 
päällekkäisistä tai virheellisistä 
toimeksiannoista tai muista 

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä. 
Huippunopea tietokoneistettu 
kaupankäynti lisää kaupankäynnin 
määrää, mutta hyvin vähän käytettävissä 
olevaa likviditeettiä, sillä noteeraukset 
pysyvät tarjouskirjassa vain 
millisekuntien ajan ja peruutusten osuus 
on äärimmäisen korkea. Hieman 
pienemmät osto- ja myyntihinnan väliset 
erot eivät kompensoi syvyyden puutetta, 
toimeksiantojen voimassaoloaikaa tai 
sijoitusten määrää. On todisteita siitä, että 
kaupankäyntiteknologia aiheuttaa riskejä, 
joita ovat lisääntynyt riski 
kauppapaikkojen järjestelmien 
ylikuormittumisesta toimeksiantojen 
suuren määrän vuoksi sekä riskit 
algoritmisen kaupankäynnin synnyttämistä 
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toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

päällekkäisistä tai virheellisistä 
toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Näyttöä on erityisesti siitä, että 
huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntiä koskeva tekniikka, joka 
antaa käyttäjilleen tiedonsaantiin liittyvän 
kilpailuedun, saattaa olla osaltaan 
vaikuttanut siihen, että institutionaaliset 
sijoittajat ovat lisänneet pimeiden 
likviditeettivarantojen, esimerkiksi 
eläkerahastojen, käyttöä välttääkseen 
mahdollisen kielteisen vaikutuksen 
toteutushintoihin, kun huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittavat havaitsevat niiden 
toimeksiannot. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Lisäksi tällä tavalla saadut 
huippunopean tietokoneistetun 
kaupankäynnin voitot kerätään muiden 
sijoittajien, esimerkiksi eläkesäästäjien, 
kustannuksella. Algoritminen tai 
huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti 
voi johtaa myös tietyntyyppiseen 
markkinoiden väärinkäyttöön, jos sitä 
käytetään sääntöjen vastaisesti. Tällaiset 
riskit merkitsevät huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyviä 
korkeita infrastruktuuri- ja 
valvontakustannuksia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää korostaa, että huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti antaa kauppiaille 
tiedonsaantiin liittyvän kilpailuedun muihin toimijoihin nähden. Tämä kilpailuetu johtuu 
pääasiassa siitä nopeudesta, jolla tietoa voidaan tallentaa ja siirtää toimeksiannoiksi ja 
peruutuksiksi/muutoksiksi. Tämä pakottaa suuria toimeksiantoja tekevät institutionaaliset 
sijoittajat joko lähtemään mukaan "kilpavarusteluun", mistä aiheutuu niille ja niiden 
loppuasiakkaille huomattavat kustannukset, tai yrittämään paeta huippunopealta 
tietokoneistetulta kaupankäynniltä ja siirtymään sellaisille kauppapaikoille, joille niillä ei ole 
pääsyä tai joilla toimeksiannot voidaan peittää paremmin.
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Tarkistus 259
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä.
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 
toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään 

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä.
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 
toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Riippumatta siitä, mitä edellä 
sanotaan, väärinkäytökset eivät ole 
sallittuja, oli markkinoille osallistumisen 
menetelmä mikä tahansa. Markkinoiden
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sääntöjen vastaisesti. väärinkäytöstä säädetään markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevassa direktiivissä 
(2004/109/EY).

Or. en

Perustelu

Kuten komissiokin toteaa, tekniikan kehityksestä on myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia 
markkinoille. Ei kuitenkaan saisi käydä niin, että markkinoiden väärinkäyttö liitetään 
ainoastaan niihin toimijoihin, jotka käyttävät edistyneitä teknisiä ohjelmia 
vuorovaikutuksessaan markkinoiden kanssa. Markkinoiden väärinkäyttöä voi tapahtua 
kaikilla tasoilla. Tämän vuoksi on tärkeää viitata markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan 
direktiiviin, jotta voidaan tarjota kokonaisvaltainen yleiskuva, ja markkinoiden 
väärinkäyttöön on puututtava erikseen kaikilla tasoilla.

Tarkistus 260
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä.
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 

(46) Huippunopean tietokoneistetun
kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä.
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 
markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta huippunopea tietokoneistettu
kaupankäyntiteknologia aiheuttaa myös 
potentiaalisia riskejä, joita ovat lisääntynyt 
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toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

riski kauppapaikkojen järjestelmien 
ylikuormittumisesta toimeksiantojen 
suuren määrän vuoksi sekä riskit 
algoritmisen kaupankäynnin synnyttämistä 
päällekkäisistä tai virheellisistä 
toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti. Toisaalta huippunopea 
kaupankäynti yleensä, kuten useat 
akateemiset tutkimukset osoittavat, 
vähentää volatiliteettia ja omalta osaltaan 
parantaa hinnanmuodostusta eri 
markkinapaikoilla.

Or. en

Tarkistus 261
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
ja välitöntä markkinoillepääsyä.
Kaupankäyntiteknologia on yleisesti 
hyödyttänyt markkinoita ja 

(46) Kaupankäyntiteknologian käyttö on 
lisännyt sijoittajien harjoittaman 
kaupankäynnin nopeutta, kapasiteettia ja 
monimutkaisuutta. Sen avulla 
markkinaosapuolet ovat myös voineet 
helpottaa asiakkaidensa suoraa pääsyä 
markkinoille tarjoamalla 
kauppapaikkojensa käyttömahdollisuutta, 
suoraa välitystä, suodattamatonta välitöntä 
markkinoillepääsyä ja sponsoroitua 
välitystä. Kaupankäyntiteknologia on 
yleisesti hyödyttänyt markkinoita ja 
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markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 
toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

markkinaosapuolia, koska 
markkinaosallistuminen on laajentunut, 
likviditeetti on lisääntynyt, kurssierot ovat 
kaventuneet, lyhyen aikavälin volatiliteetti 
on vähentynyt ja asiakkaiden 
toimeksiannot on voitu toteuttaa paremmin.
Toisaalta kaupankäyntiteknologia aiheuttaa 
myös potentiaalisia riskejä, joita ovat 
lisääntynyt riski kauppapaikkojen 
järjestelmien ylikuormittumisesta 
toimeksiantojen suuren määrän vuoksi sekä 
riskit algoritmisen kaupankäynnin 
synnyttämistä päällekkäisistä tai 
virheellisistä toimeksiannoista tai muista 
toimintahäiriöistä, jotka saattavat johtaa 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan. Lisäksi riskinä on, että 
algoritmiset kaupankäyntijärjestelmät 
ylireagoivat muihin markkinoiden 
tapahtumiin, mikä voi lisätä volatiliteettia 
tilanteessa, jossa markkinaongelma on jo 
ilmennyt. Algoritminen tai huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti voi johtaa 
myös tietyntyyppiseen markkinoiden 
väärinkäyttöön, jos sitä käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaukset "suoraan sähköiseen välitykseen" olisi korvattava ilmauksella "välitön 
markkinoillepääsy", jotta noudatetaan EAMV:n helmikuussa 2012 antamia teknisiä ohjeita 
"Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment 
firms and competent authorities" EAMV/2012/122 (EN).

Tarkistus 262
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) EAMV:n helmikuussa 2012 
antamia teknisiä ohjeita "Systems and 
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controls in an automated trading 
environment for trading platforms, 
investment firms and competent 
authorities" (EAMV/2012/122) olisi 
käytettävä kattavana kehyksenä sille, että 
sisällytetään tähän direktiiviin 
oikeudelliset sitovat mekanismit, jotta 
voidaan parantaa markkinoiden 
häiriönsietokykyä uuden 
kaupankäyntiteknologian huomioon 
ottamiseksi. On tärkeää, että EAMV:lla 
on valtuudet antaa ohjeita 
tulevaisuudessa, jotta pysytään 
kaupankäyntiteknologian nopeiden 
muutosten tahdissa.

Or. en

Tarkistus 263
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Tekniikan kehitykseen 
mukautuakseen säännellyt markkinat ja 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
ovat ottaneet käyttöön järjestelmän 
suojatoimia ja valvontaa. Vastatakseen 
edellä kuvattuihin riskeihin, jotka liittyvät 
teknisesti edistyneeseen kaupankäyntiin, 
EAMV on ehdottanut ohjeita 
järjestäytyneitä markkinoita ja 
sijoituspalveluyrityksiä koskevien 
vaatimusten yhdenmukaistamiseksi 
Euroopan tasolla (ESMA/2011/456). 
Vaikka monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä, organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä ja markkinoilla 
toimivia sijoituspalveluyrityksiä koskevat 
vaatimukset on vahvistettu, on 
selvennettävä, että riskinhallinta on 
keskeisen tärkeää toimeksiannon 
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antamisen tasolla, sillä merkittävä osa 
riskivastuusta palautuu tälle tasolle.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivissä puututaan tarpeeseen lisätä suojatoimia ja valvontaa 
säännellyillä markkinoilla, monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ja organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, mutta on ehdottoman välttämätöntä, että riskinhallinta on yleistä 
jo toimeksiannon antamisen tasolla. Ei riitä, että valvotaan ainoastaan kauppapaikkoja tai 
selvityspaikkoja. Olisi pyrittävä siihen, että kaikilla kaupankäynnin ja selvityksen tasoilla on 
valvontaa. Tämän vuoksi on tärkeää korostaa asianmukaisen valvonnan tarvetta. 
Järjestelmää ja valvontaa koskevissa EAMV:n ohjeissa puututaan tähän.

Tarkistus 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että algoritmista ja
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa
pidetään sijoituspalveluna tai -toimintana 
myös silloin, kun niitä harjoitetaan omaan 
lukuun. Tämän pitäisi varmistaa, että
tällaista toimintaa tarjoavilla yrityksillä 
on lupa toimia sijoituspalveluyrityksinä ja
niihin sovelletaan tämän direktiivin 
mukaisia toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Olisi varmistettava, että tämä johdanto-osan kappale ja ehdotetun 
rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artikla ovat johdonmukaisia paitsi huippunopean 
tietokoneistetun kaupankäynnin myös algoritmisen kaupankäynnin osalta, ja on 
selvennettävä, että yrityksillä on oltava toimilupa, sillä tällaista toimintaa pidetään 
sijoituspalveluna. Sellainen algoritminen kaupankäynti, jota harjoitetaan niin, että 
kauppapaikoille on välillinen pääsy, ei merkitse rahoitusmarkkinoille ja 
rahoitusmarkkinoiden vakaudelle sen pienempiä riskejä kuin sellainen algoritminen 
kaupankäynti, jota harjoittaa kauppapaikalla välittömästi toimiva jäsen. (EKP:n ehdotus)

Tarkistus 265
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että algoritmista ja
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa
pidetään sijoituspalveluna tai -toimintana 
myös silloin, kun niitä harjoitetaan omaan 
lukuun. Tämän pitäisi varmistaa, että
tällaista toimintaa tarjoavilla yrityksillä 
on lupa toimia sijoituspalveluyrityksinä ja
niihin sovelletaan tämän direktiivin 
mukaisia toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi varmistettava, että tämä johdanto-osan kappale ja ehdotetun 
rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artikla ovat johdonmukaisia paitsi huippunopean 
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tietokoneistetun kaupankäynnin myös algoritmisen kaupankäynnin osalta, ja on 
selvennettävä, että yrityksillä on oltava toimilupa, sillä tällaista toimintaa pidetään 
sijoituspalveluna. Sellainen algoritminen kaupankäynti, jota harjoitetaan niin, että 
kauppapaikoille on välillinen pääsy, ei merkitse rahoitusmarkkinoille ja 
rahoitusmarkkinoiden vakaudelle sen pienempiä riskejä kuin sellainen algoritminen 
kaupankäynti, jota harjoittaa kauppapaikalla välittömästi toimiva jäsen.

Tarkistus 266
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa. 
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa. On 
myös voitava havaita selkeästi 
automatisoidusta kaupankäynnistä tulevat 
toimeksiantovirrat. Tämän pitäisi 
varmistaa, että niihin sovelletaan tämän 
direktiivin mukaisia toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että 
niitä valvotaan asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Algoritminen ja huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti on merkittävä selkeästi 
tarjouskirjassa, jotta kauppapaikat ja sääntelijät voivat valvoa niitä tehokkaasti.
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Tarkistus 267
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan kaikkiin
tällaisten yritysten käyttämiin 
kauppapaikkoihin. On aiheellista 
varmistaa, että kaikilla huippunopeaa 
tietokoneistettua kauppaa käyvillä 
yrityksillä on toimilupa, kun ne ovat 
suoraan jäsenenä kauppapaikassa. Tämän 
pitäisi varmistaa, että niihin sovelletaan 
tämän direktiivin mukaisia toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että 
niitä valvotaan asianmukaisesti. On myös 
tarpeen lopettaa sponsoroitua välitystä 
koskeva käytäntö, jotta voidaan välttää 
riski siitä, että yritykset, joiden 
valvontatoimet eivät ole riittäviä, luovat 
tavanomaisesta poikkeavat 
markkinaolosuhteet, sekä varmistaa, että 
markkinaosapuolet voidaan tunnistaa ja 
saattaa vastuuseen niiden vastuulla 
olevista tavanomaisesta poikkeavista 
olosuhteista.

Or. en

Tarkistus 268
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan kaikkiin
tällaisten yritysten käyttämiin 
kauppapaikkoihin. On aiheellista 
varmistaa, että kaikilla huippunopeaa 
tietokoneistettua kauppaa käyvillä 
yrityksillä on toimilupa, kun ne ovat 
suoraan jäsenenä kauppapaikassa. Tämän 
pitäisi varmistaa, että niihin sovelletaan 
tämän direktiivin mukaisia toiminnan 
järjestämistä koskevia vaatimuksia ja että 
niitä valvotaan asianmukaisesti. On myös 
tarpeen, että suoran välityksen 
tapauksissa varmistetaan, että toteutetaan 
kaikki kohtuulliset toimet sen riskin
välttämiseksi, joka saattaa aiheutua, jos 
yritysten käyttämät valvontatoimet eivät 
ole riittäviä, myös se, että 
markkinaosapuolet voidaan tunnistaa ja 
saattaa vastuuseen niiden vastuulla 
olevista tavanomaisesta poikkeavista 
olosuhteista.

Or. en

Tarkistus 269
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 

(47) Teknologian kasvaneen käytön 
potentiaalisia riskejä voidaan parhaiten 
lieventää yhdistämällä erityisiä 
riskinhallintamenetelmiä, jotka 
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kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti.

kohdistetaan algoritmista tai huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä 
harjoittaviin yrityksiin, sekä muita 
toimenpiteitä, jotka kohdistetaan tällaisten 
yritysten käyttämiin kauppapaikkoihin. On 
aiheellista varmistaa, että kaikilla 
huippunopeaa tietokoneistettua kauppaa 
käyvillä yrityksillä on toimilupa, kun ne 
ovat suoraan jäsenenä kauppapaikassa.
Tämän pitäisi varmistaa, että niihin 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisia 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia ja että niitä valvotaan 
asianmukaisesti. Tässä yhteydessä 
EAMV:n olisi omaksuttava merkittävä 
koordinointitehtävä asianmukaisen 
pienimmän mahdollisen 
hinnanmuutoksen määrittämiseksi, jotta 
voidaan varmistaa asianmukaiset 
markkinat Euroopan tasolla.

Or. en

Tarkistus 270
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jotta voitaisiin selkeästi tunnistaa 
kukin menetelmä kauppapaikan 
arvioimiseksi, EAMV:n olisi laadittava 
luettelo keinoista ja menetelmistä, joita 
käytetään kauppapaikan arvioimiseksi 
rekisteröidyn sijoituspalveluyrityksen ja 
kaupan osapuolen kautta.

Or. en

Tarkistus 271
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Sekä yritysten että kauppapaikkojen 
olisi varmistettava, että käytössä on vankat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
automatisoitu kaupankäynti ei johda 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan ja ettei sitä voida käyttää 
markkinoiden väärinkäyttöön liittyviin 
tarkoituksiin. Kauppapaikkojen olisi myös 
varmistettava kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja asianmukainen testaus, 
jotta ne voivat käsitellä kasvaneet 
toimeksiantovirrat ja selviytyä 
markkinoiden stressiolosuhteista, sekä 
kauppojen hintavaihtelurajat (circuit 
breakers) kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti, jos siinä esiintyy yhtäkkisiä 
odottamattomia hinnanmuutoksia.

(48) Sekä yritysten että kauppapaikkojen 
olisi varmistettava, että käytössä on vankat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
automatisoitu kaupankäynti ei johda 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaan 
toimintaan ja ettei sitä voida käyttää 
markkinoiden väärinkäyttöön liittyviin 
tarkoituksiin ja että automatisoitu 
kaupankäyntitekniikka on testattu 
perusteellisesti, ennen kuin sille 
myönnetään pääsy kauppapaikalle.
Kauppapaikkojen olisi myös varmistettava 
kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja asianmukainen testaus, 
jotta ne voivat käsitellä kasvaneet 
toimeksiantovirrat ja selviytyä 
markkinoiden stressiolosuhteista, sekä 
kauppojen hintavaihtelurajat (circuit 
breakers) kaupankäynnin pysäyttämiseksi 
väliaikaisesti johdonmukaisesti kaikilla 
kauppapaikoilla, jos siinä esiintyy 
yhtäkkisiä odottamattomia 
hinnanmuutoksia. Kauppapaikkojen ei 
pitäisi antaa automatisoidun 
kaupankäynnin harjoittajille 
etuoikeutettua 
tiedonsaantimahdollisuutta, sillä tämä 
antaa niille epäoikeudenmukaisen edun 
muihin markkinaosapuoliin nähden.

Or. en

Perustelu

Kauppapaikat antavat huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin harjoittajien usein 
tutustua tarjouskirjaan ja muihin tietoihin, joihin muilla osapuolilla ei ole pääsyä. Käytäntö 
luo epäyhtenäiset toimintaedellytykset, eikä sitä pitäisi sallia.

Tarkistus 272
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Sellaiset kaupankäyntistrategiat, 
jotka synnyttävät erittäin suuria 
toimeksiantomääriä, joista suurin osa 
peruutetaan tai suljetaan päivän 
päättymiseen mennessä, saattavat viedä 
merkittävän osan kauppajärjestelmän 
kapasiteetista ja antavat kuitenkin hyvin 
vähän todellista likviditeettiä muille 
markkinaosapuolille. Tästä syystä on 
varmistettava, että kauppapaikkojen 
palkkiorakenteet ovat avoimia, 
syrjimättömiä ja tasapuolisia ja että ne 
suunnitellaan edistämään sitä, että 
infrastruktuurin kustannukset siirretään 
asiakkaille suhteessa siihen, miten paljon 
ne käyttävät kaupankäyntijärjestelmän 
kapasiteettia ja tavanomaisia 
markkinaolosuhteita. Sen vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että korkeampia 
palkkioita sovelletaan sellaisiin 
käytäntöihin, joissa viestien tai 
peruutusten suhteellinen osuus 
toteutetuista kaupoista on suuri, mikä 
saattaisi luoda tällaiset tavanomaisesta 
poikkeavat olosuhteet.

Or. en

Perustelu

Monet institutionaaliset sijoittajat ovat sitä mieltä, että huippunopea tietokoneistettu 
kaupankäynti tarjoaa vähän hyödyllistä likviditeettiä, vaikka se usein saakin "alennuksia" 
näennäisesti tämän toiminnon vuoksi.

Tarkistus 273
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(48 a) On myös tarpeen varmistaa, että 
kauppapaikkojen palkkiorakenteet ovat 
avoimia, syrjimättömiä ja tasapuolisia ja 
että niitä ei suunnitella tavalla, joka 
edistää tavanomaisesta poikkeavia 
markkinaolosuhteita. Tästä syystä 
säännellyillä markkinoilla olisi käytettävä 
sellaisia palkkiorakenteita, joilla 
kannustetaan alentamaan 
järjestelmäviestien suhteellista osuutta 
toteutetuista kaupoista. Näihin voi kuulua 
kynnysarvoja, joiden ylittyessä 
peruutuksista peritään suurempi maksu, 
tai maksuja viestiä kohti.

Or. en

Tarkistus 274
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin 
sijoituspalveluyrityksiin liittyvät 
valvontamenetelmät, jotka tarjoavat
asiakkaille suoraa sähköistä välitystä 
markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa 
sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan 
yrityksen kautta ja tällaiseen 
kaupankäyntiin liittyy useita vastaavia 
riskejä. On myös tarkoituksenmukaista, 
että suoraa sähköistä välitystä tarjoavat 
yritykset varmistavat, että tätä palvelua 
käyttävillä henkilöillä on asianmukainen 
pätevyys ja että palvelun käyttöön 

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista kieltää 
se, että tarjotaan asiakkaille suoraa 
sähköistä välitystä markkinoille.
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sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
vaatimuksia voidaan tarvittaessa 
mukauttaa uuteen innovointiin ja 
kehitykseen tällä osa-alueella.

Or. en

Tarkistus 275
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille suoraa sähköistä 
välitystä markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa sähköistä 
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyy 
useita vastaavia riskejä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että suoraa sähköistä 
välitystä tarjoavat yritykset varmistavat, 
että tätä palvelua käyttävillä henkilöillä on 
asianmukainen pätevyys ja että palvelun 
käyttöön sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
vaatimuksia voidaan tarvittaessa mukauttaa 
uuteen innovointiin ja kehitykseen tällä 
osa-alueella.

(49) Suoralla sähköisellä välityksellä on 
tärkeä tehtävä, sillä se helpottaa 
sijoittajien toimintaa EU:n 
rahoitusmarkkinoilla, ja algoritmiseen ja 
huippunopeaan tietokoneistettuun 
kaupankäyntiin liittyvien toimenpiteiden 
lisäksi on aiheellista ottaa käyttöön 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin liittyvät 
valvontamenetelmät, jotka tarjoavat 
asiakkaille suoraa sähköistä välitystä 
markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa sähköistä 
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyy 
useita vastaavia riskejä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että suoraa sähköistä 
välitystä tarjoavat yritykset varmistavat, 
että tätä palvelua käyttävillä henkilöillä on 
asianmukainen pätevyys ja että palvelun 
käyttöön sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
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vaatimuksia voidaan tarvittaessa mukauttaa 
uuteen innovointiin ja kehitykseen tällä 
osa-alueella. EAMV on nimenomaan 
edellä kuvatun valvonnan toteuttamiseksi 
laatinut markkinaosapuolia kuullen 
ohjeet "Systems and controls in an 
automated trading environment for 
trading platforms, investment firms and 
competent authorities" (ESMA/2011/456), 
ja tämä on myönteinen edistysaskel.

Or. en

Perustelu

Suora sähköinen välitys kuuluu olennaisena osana nykyaikaisiin kaupankäyntiympäristöihin 
monilla säännellyillä markkinoilla ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä EU:ssa ja 
muualla maailmassa. Asianmukaisesti valvottuna suora sähköinen välitys tarjoaa sijoittajille 
ja osapuolille vapauden valita, miten ja missä ne käyvät kauppaa rahoitusvälineillä. EAMV 
on tehnyt yhteistyötä markkinaosapuolten kanssa ja laatinut selkeät ja hyödylliset käytännön 
ohjeet siitä, miten kauppapaikat voivat hyväksyä suoran sähköisen välityksen.

Tarkistus 276
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille suoraa sähköistä 
välitystä markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa 
sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan 
yrityksen kautta ja tällaiseen 
kaupankäyntiin liittyy useita vastaavia 
riskejä. On myös tarkoituksenmukaista, 
että suoraa sähköistä välitystä tarjoavat 
yritykset varmistavat, että tätä palvelua 
käyttävillä henkilöillä on asianmukainen 
pätevyys ja että palvelun käyttöön 

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille välitöntä
markkinoillepääsyä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että välitöntä 
markkinoillepääsyä tarjoavat yritykset 
varmistavat, että tätä palvelua käyttävillä 
henkilöillä on asianmukainen pätevyys ja 
että palvelun käyttöön sovelletaan 
riskinhallintaa. Näihin kaupankäynnin 
uusiin muotoihin liittyvät toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset on 
aiheellista vahvistaa yksityiskohtaisemmin 
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sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
vaatimuksia voidaan tarvittaessa mukauttaa 
uuteen innovointiin ja kehitykseen tällä 
osa-alueella.

delegoiduissa säädöksissä. Tämän pitäisi 
varmistaa, että vaatimuksia voidaan 
tarvittaessa mukauttaa uuteen innovointiin 
ja kehitykseen tällä osa-alueella.

Or. en

Tarkistus 277
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille suoraa sähköistä 
välitystä markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa sähköistä
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyy 
useita vastaavia riskejä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että suoraa 
sähköistä välitystä tarjoavat yritykset 
varmistavat, että tätä palvelua käyttävillä 
henkilöillä on asianmukainen pätevyys ja 
että palvelun käyttöön sovelletaan 
riskinhallintaa. Näihin kaupankäynnin 
uusiin muotoihin liittyvät toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset on 
aiheellista vahvistaa yksityiskohtaisemmin 
delegoiduissa säädöksissä. Tämän pitäisi 
varmistaa, että vaatimuksia voidaan 
tarvittaessa mukauttaa uuteen innovointiin 
ja kehitykseen tällä osa-alueella.

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on varmistettava, 
että otetaan käyttöön sellaisiin 
sijoituspalveluyrityksiin liittyviä 
tehokkaita valvontamenetelmiä, jotka 
tarjoavat asiakkaille välitöntä 
markkinoillepääsyä, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa välitöntä
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta. On myös tarkoituksenmukaista, että
välitöntä markkinoillepääsyä tarjoavat 
yritykset varmistavat, että tätä palvelua 
käyttävillä henkilöillä on asianmukainen 
pätevyys ja että palvelun käyttöön 
sovelletaan riskinhallintaa. Näihin 
kaupankäynnin uusiin muotoihin liittyvät 
toiminnan järjestämistä koskevat 
vaatimukset on aiheellista vahvistaa 
yksityiskohtaisemmin delegoiduissa 
säädöksissä. Tämän pitäisi varmistaa, että 
vaatimuksia voidaan tarvittaessa mukauttaa 
uuteen innovointiin ja kehitykseen tällä 
osa-alueella.

Or. en
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Tarkistus 278
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille suoraa sähköistä
välitystä markkinoille, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa sähköistä 
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyy 
useita vastaavia riskejä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että suoraa 
sähköistä välitystä tarjoavat yritykset 
varmistavat, että tätä palvelua käyttävillä 
henkilöillä on asianmukainen pätevyys ja 
että palvelun käyttöön sovelletaan 
riskinhallintaa. Näihin kaupankäynnin 
uusiin muotoihin liittyvät toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset on 
aiheellista vahvistaa yksityiskohtaisemmin 
delegoiduissa säädöksissä. Tämän pitäisi 
varmistaa, että vaatimuksia voidaan 
tarvittaessa mukauttaa uuteen innovointiin 
ja kehitykseen tällä osa-alueella.

(49) Algoritmiseen ja huippunopeaan 
tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyvien 
toimenpiteiden lisäksi on aiheellista ottaa 
käyttöön sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
liittyvät valvontamenetelmät, jotka 
tarjoavat asiakkaille välitöntä 
markkinoillepääsyä, koska sähköistä 
kaupankäyntiä voidaan harjoittaa sähköistä 
markkinoillepääsyä tarjoavan yrityksen 
kautta ja tällaiseen kaupankäyntiin liittyy 
useita vastaavia riskejä. On myös 
tarkoituksenmukaista, että välitöntä 
markkinoillepääsyä tarjoavat yritykset 
varmistavat, että tätä palvelua käyttävillä 
henkilöillä on asianmukainen pätevyys ja 
että palvelun käyttöön sovelletaan 
riskinhallintaa. Näihin kaupankäynnin 
uusiin muotoihin liittyvät toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset on 
aiheellista vahvistaa yksityiskohtaisemmin 
delegoiduissa säädöksissä. Tämän pitäisi 
varmistaa, että vaatimuksia voidaan 
tarvittaessa mukauttaa uuteen innovointiin 
ja kehitykseen tällä osa-alueella.

Or. en

Perustelu

Viittaukset "suoraan sähköiseen välitykseen" olisi korvattava ilmauksella "välitön 
markkinoillepääsy", jotta noudatetaan EAMV:n helmikuussa 2012 antamia teknisiä ohjeita 
"Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment 
firms and competent authorities" EAMV/2012/122 (EN).

Tarkistus 279
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa 
kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa
edelleen kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa. Tämän vuoksi olisi 
nimettävä pääasiallinen kauppapaikka, 
joka ottaa yleisvastuun reaaliaikaisesta 
valvonnasta, ja pääasiallinen ja 
toissijainen kauppapaikka olisi 
velvoitettava tekemään yhteistyötä. 
Pääasiallisen kauppapaikan ei pitäisi 
antaa käyttää toissijaiselta 
kauppapaikalta saatuja tietoja 
liiketoimintatarkoituksiin. Pääasiallisen 
kaupankäyntipaikan liiketoiminta- ja 
valvontaosastojen välillä olisi oltava 
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tiedonkulun estäviä kiinanmuureja ja 
eettisiä esteitä, jotta voidaan välttää 
eturistiriidat tai markkinoiden 
manipulointi. Toissijaisten markkinoiden 
olisi annettava käyttää mitä tahansa 
valvontatekniikkaa, jonka avulla ne voivat 
täyttää tästä direktiivistä ja asetuksesta ... 
[markkinoiden väärinkäyttöä koskeva 
asetus] johtuvat velvoitteensa riippumatta 
siitä, mitä valvontatekniikkaa 
pääasiallinen kauppapaikka käyttää.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten tällaisten 
markkinoiden valvonnassa on tehtävä yhteistyötä, jotta myös kyseiset strategiat voidaan 
havaita. Pääasiallisella kauppapaikalla on parhaat mahdollisuudet ottaa yleisvastuu, koska 
se on lähimpänä liikkeeseenlaskijan tietoja. Tämä korjaa havaitsemista koskevan puutteen 
pirstaloituneessa kaupankäyntiympäristössä.

Tarkistus 280
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
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rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa 
kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa
edelleen kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa. Tämän vuoksi olisi 
nimettävä pääasiallisen kauppapaikan 
toimivaltainen viranomainen, joka ottaa 
yleisvastuun reaaliaikaisesta valvonnasta, 
ja pääasiallinen ja toissijainen 
kauppapaikka olisi velvoitettava tekemään 
yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudet markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden laajuisten 
strategioiden avulla ovat lisääntyneet markkinoiden pirstaloitumisen vuoksi, joten tällaisten 
markkinoiden valvonnassa on tehtävä yhteistyötä, jotta kyseiset strategiat voidaan havaita. 
Pääasiallisen kauppapaikan toimivaltaisella viranomaisella on parhaat mahdollisuudet ottaa 
yleisvastuu, koska se on lähimpänä liikkeeseenlaskijan tietoja. Toissijaiset markkinat on 
velvoitettava tekemään yhteistyötä.

Tarkistus 281
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
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potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa 
kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä. Lisäksi on tarpeen 
virallistaa ja parantaa kauppapaikkojen 
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tapauksissa, 
joissa tietyllä rahoitusvälineellä käydään 
kauppaa useissa kauppapaikoissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Kaikkien markkinoiden on suljettava samaan aikaan, jotta voidaan säilyttää markkinoiden 
yhtenäisyys ja tasavertaiset toimintaedellytykset kauppapaikkojen välillä.

Tarkistus 282
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.



AM\901763FI.doc 65/140 PE489.463v01-00

FI

Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa
kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen 
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat 
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa 
tiedonvaihtoa ja yhteistyötä tapauksissa, 
joissa tietyllä rahoitusvälineellä käydään 
kauppaa useissa kauppapaikoissa. Tämän 
saavuttamiseksi pääasiallisen 
kauppapaikan olisi oltava vastuussa 
tarjouskirjojen reaaliaikaisesta 
valvonnasta sekä pääasiallisella että 
toissijaisilla kauppapaikoilla.

Or. en

Perustelu

Markkinat ovat pirstaloituneet rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanon vuoksi, mikä on 
lisännyt mahdollisuuksia markkinoiden väärinkäyttöön ja manipulointiin markkinoiden 
laajuisten strategioiden avulla. Kauppapaikat tai toimivaltaiset viranomaiset eivät valvo 
reaaliaikaisesti kokonaiskaupankäyntiä yhdellä osakkeella. Tämä porsaanreikä on tukittava. 
Pääasiallisen kauppapaikan valvonnasta vastaavan elimen olisi huolehdittava tästä 
tehtävästä. Se on lähimpänä liikkeeseenlaskijan tietoja.

Tarkistus 283
Kay Swinburne
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen
yhdenmukaistaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut noudattavat
kyseistä päätöstä, ellei kaupankäynnin 
jatkaminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
Lisäksi on tarpeen virallistaa ja parantaa 
kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

(50) EU:ssa toimii nykyään suuri määrä 
kauppapaikkoja, joista monet käyvät 
kauppaa keskenään samanlaisilla välineillä.
Sijoittajien etuihin kohdistuviin 
potentiaalisiin riskeihin puuttumiseksi on 
tarpeen virallistaa ja edelleen
yhteensovittaa prosesseja muille 
kauppapaikoille aiheutuvien seurausten 
osalta siinä tapauksessa, että jokin 
yksittäinen kauppapaikka päättää 
keskeyttää tai lopettaa kaupankäynnin 
tietyllä rahoitusvälineellä.
Oikeusvarmuuden vuoksi ja eturistiriitojen 
käsittelemiseksi asianmukaisesti siitä 
tapauksessa, että kaupankäynti 
rahoitusvälineillä päätetään keskeyttää tai 
lopettaa, olisi varmistettava, että jos jokin 
säännelty markkina tai monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä lopettaa 
kaupankäynnin sen vuoksi, ettei 
liikkeeseenlaskijasta tai rahoitusvälineestä 
ole annettu tietoja, myös muut saavat 
tiedon päätöksestä ja ne noudattavat sitä, 
ellei kaupankäynnin jatkaminen ole 
perusteltua poikkeuksellisten olosuhteiden 
vuoksi. Lisäksi on tarpeen virallistaa ja 
parantaa kauppapaikkojen tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä tapauksissa, joissa tietyllä 
rahoitusvälineellä käydään kauppaa useissa 
kauppapaikoissa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(51 a) On monia tapoja, jotka vähentävät 
sijoittajien sijoituksista saamaa tuottoa, 
mukaan luettuina välityspalkkiot, 
kustannukset ja muut vähennykset. Nämä 
voidaan upottaa moniin kerroksiin niin, 
että ne eivät ole ilmeisiä tai niin, että ne 
jopa ilmaistaan sijoituksina seuraavaan 
kerrokseen tai kerrostumaan, jolloin 
sijoittajien on vaikea käsittää vähennysten 
kumulatiivista vaikutusta. Tämän vuoksi 
kaikki vähennykset on annettava 
kumulatiivisesti ja sijoittajille on 
havainnollistettava pitkän aikavälin 
vaikutusta tuottoihin vertaamalla 
sijoittajan saamaa tuottoa suoraan 
kokonaisvähennyksiin. Tämä olisi 
esitettävä ennen sijoitusta perustellun 
ennusteen pohjalta ja vähintään kerran 
vuodessa kunkin sijoituksen osalta. 
EAMV:n olisi annettava suuntaviivat, 
jotka koskevat ennusteiden ja 
esitystapojen asianmukaisia muotoja.

Or. en

Tarkistus 285
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 a) Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että sijoituspalveluyritykset 
arvioivat jakelemiensa ja erityisesti 
suoraan suunnittelemiensa 
rahoitusvälineiden yleistä koostumusta 
ottaen asianmukaisella tavalla huomioon 
niiden ominaisuudet verrattuna niihin 
ominaisuuksiin ja tarpeisiin, joita on 
potentiaalisella asiakasryhmällä, jolle
kyseiset välineet on suunnattu. 
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Jäsenvaltioiden olisi lisäksi vaadittava, 
että sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, 
että myynti- ja jakelupolitiikka vastaa 
soveltuvuuden ja asianmukaisuuden 
arviointia koskevia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 286
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti. 
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa ja tarjoavatko
sijoituspalveluyritykset asiakkaille
säännöllistä arviointia suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta. Lisäksi 
on aiheellista velvoittaa 
sijoituspalveluyritykset selittämään 
asiakkailleen syyt neuvontaan, jota ne 
tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille
kannustimien hyväksymisestä tai 
vastaanottamisesta kolmansilta 
osapuolilta. Salkunhoitoa tarjotessaan 
sijoituspalveluyritys ei saa hyväksyä tai 
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hyväksyä tai vastaanottaa kannustimia 
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut 
ei-rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

vastaanottaa välityspalkkioita, provisioita 
tai muita rahallisia etuja, jotka kolmas 
osapuoli tai sen puolesta toimiva henkilö 
maksaa sijoituspalveluyritykselle kyseisen 
palvelun tarjoamisesta asiakkaille, paitsi 
jos asiakkaalle on ilmoitettu 
asianmukaisesti kyseisistä 
välityspalkkioista, provisioita tai muista 
rahallisista eduista ennen asianomaisten 
palvelujen tarjoamista tai jos kyseiset 
välityspalkkiot, provisiot tai rahalliset edut 
koituvat lopulta asiakkaan hyödyksi.

Or. en

Perustelu

Rahallisia kannustimia ei pitäisi kieltää, kunhan ne eivät haittaa sijoituspalveluyritysten 
valmiuksia toimia asiakkaidensa edun mukaisesti siten kuin direktiivissä 2006/73/EY 
täsmennetään. Muut kuin rahalliset edut tarjoavat omaisuudenhoitajille tärkeää tukea näiden 
tehdessä sijoituspäätöksiä, ja niihin sovelletaan rahoitusmarkkinadirektiivin tason 2 
vaatimusta, että niiden on parannettava palvelun laatua. Kannustimien käyttö olisi aina 
tapahduttava asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Tarkistus 287
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko sijoituspalveluyritykset
asiakkaille säännöllistä arviointia 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
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selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista
rajoittaa yritysten mahdollisuutta 
hyväksyä tai vastaanottaa kannustimia 
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista
kieltää yrityksiä maksamasta kannustimia
kolmansille osapuolille tai 
vastaanottamasta kannustimia
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta, asiakkaiden lukuun 
toimeksiantoja toteuttavilta yrityksiltä tai 
tuotteiden tarjoajilta, kun on kyse 
sijoitusneuvonnasta, salkunhoidosta tai 
ilman neuvontaa tapahtuvasta myynnistä 
yksityisasiakkaille. Näissä tapauksissa olisi 
voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus tai 
salkunhoitoa tarjoavien yritysten osalta 
toimeksiantojen toteuttamiseen ja 
tutkimukseen liittyvät palvelut olisi 
sallittava sillä edellytyksellä, että nämä 
palvelut eivät haittaa tai eivät 
todennäköisesti haittaa
sijoituspalveluyritysten valmiuksia toimia
asiakkaidensa parhaan edun mukaisesti
siten kuin direktiivissä 2006/73/EY 
täsmennetään.

Or. en

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön korkeampi kuluttajansuojan taso (Retail 
Distribution Review). EU:n sisämarkkinoiden edun nimissä ja jotta kaikille EU:n kuluttajille 
voidaan tarjota suojaa ja jotta saavutetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset sijoitusneuvojien 
välillä, on aiheellista soveltaa näitä tiukempia normeja kaikkialla 
rahoitusmarkkinadirektiivissä.
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Tarkistus 288
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että
palvelu tarjotaan riippumattomasti. 
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta 
hyväksyä tai vastaanottaa kannustimia 
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut 
ei-rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjotaanko
sijoitusneuvontaa kolmansien osapuolten 
kannustimien hyväksymisen tai 
vastaanottamisen yhteydessä ja 
tarjoavatko sijoituspalveluyritykset
asiakkaille säännöllistä arviointia 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että
neuvonta tarjotaan kolmansien osapuolten 
kannustimien hyväksymisen tai 
vastaanottamisen yhteydessä. 
Tarjotessaan salkunhoitoa 4 artiklan 
1 kohdan 9 ja 10 alakohdassa 
tarkoitetuille ammattimaisille asiakkaille 
ja yksityisasiakkaille 
sijoituspalveluyrityksen olisi ennen 
sopimuksen tekemistä ilmoitettava 
asiakkaalle kannustimien mahdollisesta 
laajuudesta ja säännöllisissä raporteissa 
olisi oltava tiedot kaikista maksetuista tai 
vastaanotetuista kannustimista.
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asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

Or. en

Perustelu

Salkunhoitopalveluja tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä kielletään ottamasta vastaan mitään 
rahallisia etuja, joita kolmas osapuoli maksaa tällaisista palveluista (paitsi kun ne saadaan 
suoraan sijoittajilta). Esitetyssä velvoitteessa ei oteta huomioon sitä, että yksityisasiakkaat ja 
ammattimaiset asiakkaat tarvitsevat yleensä korkeampaa suojatasoa kuin hyväksyttävät 
vastapuolet. Tätä taustaa vasten asetuksen sääntelyn soveltamisala olisi rajoitettava 
tilanteisiin, joissa salkunhoitopalveluja tarjotaan yksityisasiakkaille ja ammattimaisille 
asiakkaille.

Tarkistus 289
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa 
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa 
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
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Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että nämä palvelut eivät 
haittaa sijoituspalveluyritysten valmiuksia
toimia asiakkaidensa parhaan edun 
mukaisesti siten kuin direktiivissä 
2006/73/EY täsmennetään. Kuluttajien 
suojelemiseksi on aiheellista varmistaa, 
että sijoituspalveluyritykset eivät palkitse 
tai arvioi henkilöstöään tavalla, joka on 
ristiriitainen suhteessa sen velvollisuuteen 
toimia asiakkaidensa parhaan edun 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 290
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa 
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa 
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
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sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus. Ellei 
tässä direktiivissä erikseen kielletä,
kannustimiin olisi sovellettava direktiivin
2006/73/EY 26 artiklassa vahvistettuja 
edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 291
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
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huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja
tarjoaako sijoituspalveluyritys asiakkaille
säännöllistä arviointia suositeltujen 
rahoitusvälineiden sopivuudesta. Lisäksi 
on aiheellista velvoittaa 
sijoituspalveluyritykset selittämään 
asiakkailleen syyt neuvontaan, jota ne 
tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta, asiakkaiden lukuun 
toimeksiantoja toteuttavilta yrityksiltä tai 
tuotteiden tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa ja salkunhoitopalvelua.
Näissä tapauksissa olisi voitava sallia 
ainoastaan rajoitetut ei-rahalliset edut, 
kuten tuotteiden ominaispiirteisiin liittyvä 
koulutus tai salkunhoitoa tarjoavien 
yritysten osalta toimeksiantojen 
toteuttamiseen ja tutkimukseen liittyvät 
palvelut olisi sallittava sillä edellytyksellä, 
että nämä palvelut eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia toimia
asiakkaidensa parhaan edun mukaisesti
siten kuin direktiivissä 2006/73/EY 
täsmennetään. Kuluttajien suojelemiseksi 
on aiheellista varmistaa, että 
sijoituspalveluyritykset eivät palkitse tai 
arvioi henkilöstöään tavalla, joka on 
ristiriitainen suhteessa sen velvollisuuteen 
toimia asiakkaidensa parhaan edun 
mukaisesti, eivätkä myöskään kannusta 
henkilöstöä suosimaan tiettyä 
rahoitusvälinettä tapauksissa, joissa 
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toinen saattaisi vastata paremmin 
asiakkaan tarpeita.

Or. en

Tarkistus 292
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjotaanko
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko sijoituspalveluyritykset
asiakkaille säännöllistä arviointia 
suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että
neuvonta tarjotaan riippumattomasti.
Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa tai salkunhoitopalvelua
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olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

koskevia sijoituspalveluja tai muuta 
sijoituspalvelua, jossa asiakas luottaa 
sijoituspalveluyrityksen arvostelukykyyn.
Näissä tapauksissa olisi voitava sallia 
ainoastaan rajoitetut ei-rahalliset edut, 
kuten tuotteiden ominaispiirteisiin liittyvä 
koulutus tai sijoitustutkimuksen 
tarjoaminen, sillä edellytyksellä, että ne 
eivät haittaa sijoituspalveluyritysten 
valmiuksia ajaa asiakkaidensa parasta etua 
siten kuin direktiivissä 2006/73/EY 
täsmennetään.

Or. en

Tarkistus 293
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille jatkuvaa
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.

(52) Kaiken merkityksellisen tiedon 
antamiseksi sijoittajille on aiheellista 
velvoittaa sijoitusneuvontaa tarjoavat 
sijoituspalveluyritykset selventämään 
tarjoamansa neuvonnan lähtökohdat ja 
erityisesti se, mitkä tuotteet ne ottavat 
huomioon antaessaan yksilöllisiä 
suosituksia asiakkaille, tarjoavatko ne 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
tarjoavatko ne asiakkaille säännöllistä
arviointia suositeltujen rahoitusvälineiden 
sopivuudesta. Lisäksi on aiheellista 
velvoittaa sijoituspalveluyritykset 
selittämään asiakkailleen syyt neuvontaan, 
jota ne tarjoavat heille. Sijoitusneuvonnan 
tarjoamisen sääntelykehyksen 
määrittelemiseksi tarkemmin, jättäen 
kuitenkin valinnanvaraa 
sijoituspalveluyrityksille ja asiakkaille, on 
aiheellista vahvistaa edellytykset tämän 
palvelun tarjoamiselle tapauksissa, joissa 
yritykset ilmoittavat asiakkaille, että 
palvelu tarjotaan riippumattomasti.
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Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
rajoittaa yritysten mahdollisuutta hyväksyä 
tai vastaanottaa kannustimia kolmansilta 
osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

Sijoittajansuojan lujittamiseksi ja jotta 
asiakkailla olisi selkeämpi käsitys 
saamastaan palvelusta, on aiheellista 
selkeyttää yritysten mahdollisuutta 
hyväksyä tai vastaanottaa kannustimia 
kolmansilta osapuolilta ja erityisesti 
liikkeeseenlaskijoilta tai tuotteiden 
tarjoajilta, kun ne tarjoavat 
sijoitusneuvontaa riippumattomasti ja 
salkunhoitopalvelua. Näissä tapauksissa 
olisi voitava sallia ainoastaan rajoitetut ei-
rahalliset edut, kuten tuotteiden 
ominaispiirteisiin liittyvä koulutus, sillä 
edellytyksellä, että ne eivät haittaa 
sijoituspalveluyritysten valmiuksia ajaa 
asiakkaidensa parasta etua siten kuin 
direktiivissä 2006/73/EY täsmennetään.

Or. en

Tarkistus 294
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Kun sijoituspalveluyritys tarjoaa 
sijoitusneuvontaa asiakkaalle, palveluja 
ja neuvonnan kustannuksia koskeva 
ilmoitus olisi annettava keskeisiä 
palveluja koskevassa ilmoituksessa, jonka 
pituus ei ylitä [kahta sivua] ja jossa 
esitellään asiakkaalle tarjottavat 
pääasialliset palvelut, neuvonantajan 
pätevyyttä koskevat yksityiskohdat 
sellaisina kuin ne on määritelty [24 
artiklan 9 kohdassa] sekä asiakkaalle 
annettavan neuvonnan 
kokonaiskustannukset. EAMV:n olisi 
laadittava sitovat tekniset standardit, 
joissa määritellään keskeisiä palveluja 
koskevan asiakirjan pakollinen sisältö.
Jos palkkioiden ja kannustimien 
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kustannuksia ei voida määritellä ennen 
neuvonnan tarjoamista, laskentatapa olisi 
ilmoitettava kattavalla, täsmällisellä ja 
yksinkertaisella tavalla keskeisiä palveluja 
koskevassa asiakirjassa, ja neuvonnasta 
aiheutuvat kokonaiskustannukset ja 
niiden vaikutukset tuottoihin on 
ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman 
pian sen jälkeen. Kun sijoitusneuvontaa 
tarjotaan jatkuvalta pohjalta, 
sijoitusneuvonnan kustannusten 
ilmoittaminen, mukaan luettuina 
kannustimet, on suoritettava 
säännöllisesti ja vähintään kerran 
vuodessa. Säännöllisessä raportissa olisi 
oltava tiedot kaikista edeltävän kauden 
aikana maksetuista tai vastaanotetuista 
kannustimista.

Or. en

Perustelu

Asiakkaille on ilmoitettava sijoitusneuvonnan kokonaiskustannuksista ja asiakkaan 
maksettavaksi koituvista sijoitusneuvojan palkkioista sekä kolmansien tahojen maksamista 
maksuista, palkkioista, ja rahallisista eduista (kannustimet). Tämä ilmoitus on annettava 
asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Tätä ilmoitusta sovelletaan huolimatta siitä, 
onko neuvontaa tarjottu riippumattomalta perustalta vai ei.

Tarkistus 295
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Sijoittajien riittävän suojelun 
varmistamiseksi sijoitusyhtiöt olisi 
velvoitettava pitämään yllä asianmukaisia 
rekrytointiehtoja ja työoloja niille 
työntekijöille, jotka antavat neuvoja, 
tarjoavat palveluja ja myyvät 
rahoitustuotteita asiakkaille. Yritysten 
olisi varmistettava, että nämä työntekijät 
ovat päteviä, että he saavat 
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asiaankuuluvan koulutuksen ja että heille 
annetaan riittävästi aikaa tarjota 
harkittuja ja kattavia neuvoja. Yritykset 
eivät saisi asettaa työntekijöille 
vääristyneitä myyntistrategioita, jotka 
perustuvat esimerkiksi liiallisiin 
myyntitavoitteisiin tai ohjeisiin, joilla 
suositaan tiettyjä palveluja tai tuotteita, 
mikä kannustaisi työntekijöitä olemaan 
antamatta oikeudenmukaisia ja rehellisiä 
suosituksia asiakkaan parhaaksi.

Or. en

Tarkistus 296
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 a) Kun kyseessä ovat työntekijät, jotka 
antavat neuvoja tai myyvät 
rahoitustuotteita ja -välineitä 
yksityisasiakkaille, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että yrityksen heille 
maksama palkkio ei vaikuta 
työntekijöiden puolueettomuuteen, kun he 
antavat soveltuvia suosituksia tai 
suorittavat asianmukaisia myyntejä tai 
esittävät tietoja muodossa, joka on 
oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava. Tällaisissa tilanteissa 
palkitseminen ei saisi riippua yksinomaan 
tietyn rahoitusvälineen myyntitavoitteista 
tai yritykselle tuomista voitoista. Myyntiin 
tai tavoitteisiin perustuva palkitseminen 
saattaisi sopimattoman myynnin johdosta 
johtaa takauksien takaisin vaatimiseen.

Or. en

Perustelu

Myyntitavoitteet ja muut kannustimet saattavat edistää sopimatonta myyntiä. Kuten bonusten 
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tapauksessakin tässä olisi syytä harkita onko takaus tai takaisin vaatiminen asianmukaista jos 
kannustimet ovat suuret.

Tarkistus 297
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 b) Kun kyseessä ovat työntekijät, jotka 
antavat neuvoja tai myyvät 
rahoitustuotteita ja -välineitä 
yksityisasiakkaille, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että yrityksen heille 
maksama palkkio ei vaikuta 
työntekijöiden puolueettomuuteen, kun he 
antavat soveltuvia suosituksia tai 
suorittavat asianmukaisia myyntejä tai 
esittävät tietoja muodossa, joka on 
oikeudenmukainen ja selkeä eikä ole 
harhaanjohtava. Tällaisissa tilanteissa 
palkitseminen ei saisi riippua yksinomaan 
tietyn rahoitusvälineen myyntitavoitteista 
tai yritykselle tuomista voitoista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi puututtava yritysten sisäisiin palkitsemiskäytäntöihin, jotta puolueellista 
neuvontaa ja rahoitusvälineiden myyntiä asiakkaille koskevat riskit estettäisiin.
Palkitsemisjärjestelmiä, kuten merkittäviä myyntibonuksia, jotka liittyvät tietyn 
rahoitusvälineen myyntiin, ei pitäisi sallia, jos ne aiheuttavan vaaran siitä, että 
sijoituspalveluyritys suosittelee tai myy tuotteita tai palveluja asiakkaille epäasianmukaisesti.

Tarkistus 298
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(52 c) Kun kyseessä ovat työntekijät, jotka 
antavat neuvoja tai myyvät 
rahoitustuotteita ja -välineitä 
yksityisasiakkaille, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että heillä on 
asianmukainen tiedon ja osaamisen taso 
tarjottavien tuotteiden suhteen. Tämä on 
erityisen tärkeää, koska sijoitustuotteet 
suunnitellaan yhä monimutkaisemmiksi 
ja innovatiivisemmiksi. Sijoitustuotteen 
ostamiseen kuuluu riskejä, ja sijoittajien 
on voitava luottaa annettavien tietojen ja 
arvioiden laatuun. Lisäksi on 
välttämätöntä, että työntekijöille annetaan 
riittävästi aikaa ja resursseja kaikkien 
tarjottavia tuotteita/välineitä koskevien 
asiaankuuluvien tietojen toimittamiseksi 
asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluyritysten työntekijöillä on oltava riittävä tiedon ja osaamisen taso tarjottavien 
tuotteiden suhteen.

Tarkistus 299
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
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kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi 
on syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta.

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listatut ja kaupan pidettävät välineet kuuluvat jo nyt tärkeiden 
tietojen ilmoitusvelvollisuutta koskevan EU:n lainsäädännön tai riskien hallintaa koskevien 
säännösten piiriin. Siksi nämä tuotteet olisi saatettava sijoittajien saataville.

Tarkistus 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
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toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu. Lisäksi on syytä todeta, että 
avoimuus on otettava huomion kohteeksi 
ennemmin kuin rahoitusvälineiden 
rakenteet, esimerkiksi siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuva yhteinen 
sijoitustoiminta (yhteissijoitusyritykset), 
jotka sisältävät johdannaisia tai rakenteen, 
sillä rakenne ja monimutkaisuus eivät 
välttämättä tarkoita sitä, että 
rahoitusväline olisi riskialtis. Riskiä siitä, 
että asiakas ei ymmärrä tuotetta, olisi 
tarvittaessa arvioitava tulevien 
vaikutusten perusteella siten, että 
sijoittajille annettavat säännellyt 
tuotetiedot, kuten yhteissijoitusyritysten 
sijoittajalle annettavat avaintiedot, 
voisivat osoittaa hyödyllisyytensä.

Or. en

Tarkistus 301
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
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kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.
Siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvan yhteisen sijoitustoiminnan 
(yhteissijoitusyritykset) tapauksessa niitä 
kaikkia olisi pidettävä yksinkertaisina, 
paitsi niitä komission asetuksen (EU) N:o 
583/2010 36 artiklan 1 kohdan 1 
alkakohdan mukaisia strukturoituja 
yhteissijoitusyrityksiä, jotka eivät noudata 
komission asettamia yleisiä ehtoja 
automaattisesti yksinkertaisina pidettyjen 
tuotteiden luettelon ulkopuolisten muiden 
rahoitusvälineiden analysoimisesta.

Or. en

Tarkistus 302
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisten sääntelyviranomaisten ja sijoittajien näkemys yhteissijoitusyritysten 
menestyksestä saattaisi kärsiä, jos joitain yhteissijoitusyrityksiä ei enää automaattisesti 
pidettäisi yksinkertaisina, koska ne voisivat olla epäsopivia yksityissijoittajille. Myös 
eurooppalaisten sijoittajien luottamus yhteissijoitusyrityksiin saattaisi kärsiä.
Monimuotoisuus ei tarkoita riskiä. Monet yhteissijoitusyritysten ominaisuudet päin vastoin 
vähentävät sijoittajien riskiä, joka saattaa olla korkea osakkeiden ja velkakirjojen kaltaisten 
tavanomaisten rahoitusvälineiden kohdalla.
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Tarkistus 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Monimuotoisten ja yksinkertaisten yhteissijoitusyritysten eroavuutta olisi käsiteltävä 
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yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin tulevassa uudelleenlaadinnassa.

Tarkistus 304
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, muun muassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuva 
yhteinen sijoitustoiminta 
(yhteissijoitusyritykset), jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

(53) Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
pelkästään asiakkaan toimeksiantojen 
toteuttamisesta ja/tai näiden 
toimeksiantojen vastaanottamisesta ja 
välittämisestä, ilman että niiden tarvitsee 
pyytää tietoja asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta, jotta ne voivat arvioida 
palvelun tai rahoitusvälineen sopivuuden 
asiakkaalle. Koska näissä palveluissa 
asiakkaiden suoja vähenee vastaavasti, on 
aiheellista parantaa niiden tarjoamisen 
edellytyksiä. Erityisesti on syytä poistaa 
mahdollisuus tarjota näitä palveluja 
yhdessä sellaisen oheispalvelun kanssa, 
joka muodostuu luoton- tai lainanannosta 
sijoittajille sellaisen liiketoimen 
toteuttamiseksi, johon sijoituspalveluyritys 
osallistuu, koska tämä lisää liiketoimen 
monimutkaisuutta ja vaikeuttaa siihen 
liittyvien riskien ymmärtämistä. Lisäksi on 
syytä määritellä tarkemmin niiden 
rahoitusvälineiden valintaperusteet, joihin 
näiden palvelujen tulisi liittyä, jotta 
voidaan sulkea pois sellaiset 
rahoitusvälineet, jotka sisältävät 
johdannaisia tai ovat rakenteeltaan 
sellaisia, että asiakkaan on vaikea 
ymmärtää niihin liittyviä riskejä.

Or. de
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Perustelu

Yhteissijoitusyritykset ovat luonteeltaan yksinkertaisia rahoitusvälineitä. Ne täyttävät kaikki 
rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanoa koskevaan 38 artiklaan sisältyvän määritelmän 
ehdot, ja niille ollaan parhaillaan sälyttämässä "sijoittajalle annettavia avaintietoja" 
sijoittajien suojan parantamiseksi. Rahastojen eriyttäminen aiheuttaa tarpeetonta byrokratiaa 
ja laimentaa yhteissijoitusyritysten mainetta ilman, että sijoittajien suoja paranee.

Tarkistus 305
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Jotta rahoitusneuvontaa antavien 
tahojen pätevyystaso olisi määritelty, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
vähimmäisvaatimuksia koskeva 
järjestelmä kaikilla jakelutavoilla 
neuvontaa antaville tahoille. Koska 
vähittäismarkkinoiden ja sijoittajien 
tarpeiden välillä on eroja eri 
jäsenvaltioissa, tämä olisi toteutettava 
jäsenvaltioiden tasolla.

Or. en

Tarkistus 306
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
pakattujen sijoitustuotteiden tapauksessa 
paras ratkaisu olisi horisontaalinen, 
jolloin tarjoamiseen sovellettaisiin samoja 
sääntöjä tuotteen tyypistä riippumatta.
Siksi tätä direktiiviä olisi koordinoitava 
mahdollisimman hyvin 
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vakuutusedustuksesta 9 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/92/EY kanssa.

Or. en

Tarkistus 307
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti Tarkistus

(58) On tarpeen asettaa tehokas "parasta 
toteutusta" (best execution) koskeva 
velvollisuus sen varmistamiseksi, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin. Tätä 
velvoitetta olisi sovellettava yrityksiin, 
joilla on sopimus- tai asiamiessuhteen 
perusteella velvollisuuksia asiakasta 
kohtaan.

(58) On tarpeen asettaa tehokas "parasta 
toteutusta" (best execution) koskeva 
velvollisuus sen varmistamiseksi, että 
sijoituspalveluyritykset toteuttavat 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin. Tätä 
velvoitetta olisi sovellettava yrityksiin, 
joilla on sopimus- tai asiamiessuhteen 
perusteella velvollisuuksia asiakasta 
kohtaan, mutta sitä olisi myös ulotettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin silloin kun ne 
toimivat sellaisen asiakkaan puolesta, 
joka myös kuuluu parasta toteutusta 
koskevan velvoitteen piiriin.

Or. en

Tarkistus 308
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 58 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(58 a) Jotta osakkeenomistajien määrää 
lisättäisiin kaikkialla EU:n alueella, 
toteutuksen parhaita puitteitta olisi 
tehostettava yksityisssijoittajia varten, 
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jotta he voivat käyttää useampia EU:n 
alueella nykyisin olevia 
toteuttamispaikkoja. Parhaan toteutuksen 
seurantaa koskevan tekniikan 
kehittyminen on otettava huomioon 
parhaiden toteutuspuitteiden 
soveltamisessa.

Or. en

Perustelu

Parhaan toteutuksen alalla on tapahtunut merkittävää teknistä edistymistä 
rahoitusmarkkinadirektiivin voimaantulon jälkeen. Myös yksityissijoittajien olisi voitava 
hyötyä näistä eduista.

Tarkistus 309
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 
asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana.

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 
asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana, elleivät ne 
toteuttaneet toimeksiantojaan vain 
ensisijaisessa pörssissä, ja ottamaan 
huomioon kyseiset tiedot ja 
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kauppapaikkojen toteutuksen laadusta 
julkaisemat tiedot parasta toteutusta 
koskevissa toimintaperiaatteissaan.

Or. en

Tarkistus 310
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 
asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan vuosittain kunkin 
rahoitusvälineluokan osalta tiedot viidestä 
tärkeimmästä toteuttamispaikasta, joissa ne 
toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana.

(60) Tiedot, jotka sijoituspalveluyritykset 
antavat asiakkailleen toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, ovat usein 
yleisiä vakiotietoja, joiden perusteella 
asiakkaat eivät saa käsitystä siitä, miten 
toimeksiannot toteutetaan, eivätkä voi 
todentaa, noudattavatko yritykset 
velvoitettaan toteuttaa toimeksiannot 
asiakkailleen mahdollisimman edullisin 
ehdoin. Sijoittajansuojan parantamiseksi on 
aiheellista määrittää periaatteet, joiden 
mukaisesti sijoituspalveluyritykset antavat 
asiakkailleen tiedot toimeksiantojen 
toteuttamisperiaatteistaan, sekä velvoittaa 
yritykset julkaisemaan kuukausittain
kunkin rahoitusvälineluokan osalta tiedot 
viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta, 
joissa ne toteuttivat asiakastoimeksiantoja 
edellisvuoden aikana sekä 
yksityiskohtaisen analyysin toteutuksen 
laadusta.

Or. en

Perustelu

Yhden sijoituspalveluyrityksen toteutuksen laatua koskevat asianmukaiset tiedot on 
toimitettava sijoittajille useammin kuin kerran vuodessa.
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Tarkistus 311
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Sopiessaan liikesuhteesta asiakkaan 
kanssa sijoituspalveluyritys voi pyytää 
asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
hyväksymään samalla kertaa sekä 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikan että 
mahdollisuuden, että hänen 
toimeksiantonsa voidaan toteuttaa 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen 
sisäisen toteuttajan ulkopuolella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Toimeksiannot on toteutettava kauppapaikoilla, jotka kuuluvat rahoitusmarkkinadirektiivin 
luokituksen piiriin.

Tarkistus 312
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Sopiessaan liikesuhteesta asiakkaan 
kanssa sijoituspalveluyritys voi pyytää 
asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
hyväksymään samalla kertaa sekä 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikan että 
mahdollisuuden, että hänen 
toimeksiantonsa voidaan toteuttaa 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen 

(61) Sopiessaan liikesuhteesta asiakkaan 
kanssa sijoituspalveluyritys voi pyytää 
asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
hyväksymään samalla kertaa sekä 
toimeksiantojen toteuttamispolitiikan että 
mahdollisuuden, että hänen 
toimeksiantonsa voidaan toteuttaa 
säännellyn markkinan, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai kauppojen 
sisäisen toteuttajan ulkopuolella.
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sisäisen toteuttajan ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 313
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Finanssikriisi on osoittanut, että 
muiden kuin yksityisasiakkaiden kyky 
arvioida sijoituksiinsa liittyviä riskejä on 
rajallinen. Olisi vahvistettava 
menettelytapasääntöjen täytäntöönpano 
eniten suojelua tarvitsevien asiakkaiden 
osalta, mutta samalla on aiheellista 
mitoittaa paremmin eri asiakasryhmiin 
sovellettavia vaatimuksia. Tältä osin on 
aiheellista laajentaa jotkin tieto- ja 
raportointivaatimukset koskemaan myös 
suhteita hyväksyttäviin vastapuoliin.
Asianomaisten vaatimusten pitäisi 
erityisesti koskea asiakkaiden 
rahoitusvälineiden ja varojen suojaamista 
samoin kuin monimutkaisempiin 
rahoitusvälineisiin ja liiketoimiin liittyvää 
tietoa ja raportointia. Kuntien ja 
paikallisviranomaisten luokittelun 
määrittämiseksi paremmin on aiheellista 
sulkea ne selkeästi pois hyväksyttävien 
vastapuolten luettelosta ja ammattimaisiksi 
katsottujen asiakkaiden luettelosta, mutta 
näillä asiakkailla pitäisi edelleen olla 
mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi 
ammattimaisina asiakkaina.

(67) Finanssikriisi on osoittanut, että 
muiden kuin yksityisasiakkaiden kyky 
arvioida sijoituksiinsa liittyviä riskejä on 
rajallinen. Olisi vahvistettava 
menettelytapasääntöjen täytäntöönpano 
eniten suojelua tarvitsevien asiakkaiden 
osalta, mutta samalla on aiheellista 
mitoittaa paremmin eri asiakasryhmiin 
sovellettavia vaatimuksia. Tältä osin on
aiheellista laajentaa jotkin tieto- ja 
raportointivaatimukset koskemaan myös 
suhteita hyväksyttäviin vastapuoliin.
Asianomaisten vaatimusten pitäisi 
erityisesti koskea asiakkaiden 
rahoitusvälineiden ja varojen suojaamista 
samoin kuin monimutkaisempiin 
rahoitusvälineisiin ja liiketoimiin liittyvää 
tietoa ja raportointia. Kuntien ja 
paikallisviranomaisten luokittelun 
määrittämiseksi paremmin on aiheellista 
sulkea ne selkeästi pois hyväksyttävien 
vastapuolten luettelosta ja ammattimaisiksi 
katsottujen asiakkaiden luettelosta.

Or. en

Perustelu

Kuntia ja paikallisviranomaisia ei pitäisi koskaan kohdella ammattimaisina asiakkaina, koska 
niiden toimintaa pidetään yllä veronmaksajien rahoilla.
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Tarkistus 314
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat 
hyvin erilaisia ja niiden mukaisesti 
toimiluvan saaneilla yrityksillä ei ole 
palvelujen tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja 
yhdenmukainen kohtelu unionissa 
toimilupaa hakeville kolmansien maiden 
yrityksille ja varmistettava, että komissio 
on arvioinut kolmansien maiden sääntely-
ja valvontakehyksen vastaavuuden.
Järjestelmän olisi tarjottava yhtäläinen 
suoja sijoittajille, jotka saavat EU:ssa 
palveluja kolmansien maiden yrityksiltä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutettu direktiivistä asetukseen.

Tarkistus 315
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(72) Kolmansien maiden yritysten
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmansien maiden yrityksille ja
varmistettava, että komissio on arvioinut 
kolmansien maiden sääntely- ja 
valvontakehyksen vastaavuuden.
Järjestelmän olisi tarjottava yhtäläinen 
suoja sijoittajille, jotka saavat EU:ssa 
palveluja kolmansien maiden yrityksiltä.

(72) Kolmansien maiden 
sijoituspalveluyritysten ja 
markkinatoimijoiden unionissa tarjoamiin 
palveluihin sovelletaan kansallisia 
järjestelmiä ja vaatimuksia. Nämä 
järjestelmät ovat hyvin erilaisia ja niiden 
mukaisesti toimiluvan saaneilla yrityksillä 
ei ole palvelujen tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksille 
ja markkinatoimijoille, varmistettava, että 
komissio on arvioinut kolmansien maiden 
sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
maiden sijoituspalveluyrityksiltä ja 
markkinatoimijoilta.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella pyritään varmistamaan, että rahoitusmarkkinadirektiivissä säädetään 
riittävästä järjestelystä kolmannen maan sijoituspalveluyrityksille ja markkinatoimijoille, eikä 
ainoastaan tietyille sijoituspalveluyritysten tarjoamille palveluille. Järjestelyllä 
varmistettaisiin, että kaikki kolmansien maiden sijoituspalveluyritysten ja 
markkinatoimijoiden tarjoamat palvelut kuuluvat rahoitusmarkkinadirektiivin piiriin. Uusissa 
ehdotuksissa on ilmaistava selkeästi mitä säännöksiä sovelletaan kyseisiin 
markkinatoimijoihin ja mitä EU:n säännöksiä mahdollisesti ei sovelleta.

Tarkistus 316
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja 
yhdenmukainen kohtelu unionissa 
toimilupaa hakeville kolmansien maiden 
yrityksille ja varmistettava, että komissio 
on arvioinut kolmansien maiden sääntely-
ja valvontakehyksen vastaavuuden.
Järjestelmän olisi tarjottava yhtäläinen 
suoja sijoittajille, jotka saavat EU:ssa 
palveluja kolmansien maiden yrityksiltä.

(72) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. Vaikka jäsenvaltioiden 
olisi voitava säilyttää kyseiset järjestelmät 
ja vaatimukset, on aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla, jotta unioniin tytäryhtiön 
perustavat kolmansien maiden yritykset 
voivat tarjota palveluja ja toimintaa 
tytäryhtiön kautta kaikkalla unionissa, jos 
tytäryhtiö on jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen valtuuttama, ja jos komissio 
on arvioinut kolmannen maan sääntely- ja 
valvontakehyksen vastaavuuden. Lisäksi 
yhteisessä kehyksessä on aiheellista sallia 
kolmannen maan yritykselle palvelujen 
tai toiminnan tarjoaminen ilman 
jäsenvaltion lupaa tai EAMV:n 
rekisteröintiä niille hyväksyttäville 
vastapuolille, jotka ovat asettautuneet 
jäsenvaltioon muulla tavalla kuin 
tytäryhtiön perustamisen kautta.
Kolmannen maan yritysten, jotka 
haluavat tarjoata palveluja tai toimintaa 
ammatillisille asiakkaille unionin 
alueella, olisi voitava tehdä niin, jos ne 
rekisteröityvät EAMV:n kautta ja jos 
komissio on arvioinut kolmannen maan 
sääntely- ja valvontakehyksen 
vastaavuuden.

Or. en
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Perustelu

Monia sijoituspalveluja ja -toimintoja tarjotaan yrityksen ja asiakkaan välisen jatkuvan 
asiakassuhteen yhteydessä. EU:n sijoittajien ja vastapuolten pääsyä kolmannen maan 
yritysten tarjoamiin palveluihin rajoitettaisiin tarpeettomasti, jos kolmannen maan yrityksiä 
käytännössä kiellettäisiin tarjoamasta tietoja ja tutkimuksia vakioasiakkailleen. Kolmannen 
maan yritys voi EU:ssa tarjota tietoja tai markkinointiaineistoa yksityishenkilölle tämän 
pyynnöstä.

Tarkistus 317
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmansien maiden yrityksille ja 
varmistettava, että komissio on arvioinut 
kolmansien maiden sääntely- ja 
valvontakehyksen vastaavuuden.
Järjestelmän olisi tarjottava yhtäläinen 
suoja sijoittajille, jotka saavat EU:ssa 
palveluja kolmansien maiden yrityksiltä.

(72) Kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin 
sovelletaan kansallisia järjestelmiä ja 
vaatimuksia. Nämä järjestelmät ovat hyvin 
erilaisia ja niiden mukaisesti toimiluvan 
saaneilla yrityksillä ei ole palvelujen 
tarjoamisen vapautta eikä 
sijoittautumisvapautta muissa 
jäsenvaltioissa kuin siinä, johon ne ovat 
sijoittautuneet. On aiheellista ottaa 
käyttöön yhteinen sääntelykehys unionin 
tasolla. Järjestelmässä olisi 
yhdenmukaistettava nykyinen hajanainen 
kehys, taattava varmuus ja yhdenmukainen 
kohtelu unionissa toimilupaa hakeville 
kolmannen maan yrityksille, varmistettava, 
että komissio on arvioinut kolmansien 
maiden sääntely- ja valvontakehyksen 
todellisen vastaavuuden, sekä tarjottava 
vastaavantasoinen suoja sijoittajille, jotka 
saavat EU:ssa palveluja kolmansien 
maiden yrityksiltä. On äärimmäisen 
tärkeää, että kolmannen maan yritykset 
voivat jatkossakin päästä EU:n 
markkinoille ilman tarpeettomia esteitä.

Or. en
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Tarkistus 318
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa.
Kun sivuliike on saanut toimiluvan, sen 
olisi oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen 
tarjoaminen ilman sivuliikettä olisi 
rajoitettava hyväksyttäviin vastapuoliin.
Tämän olisi edellytettävä EAMV:n 
rekisteröintiä ja valvontaa kyseisessä 
kolmannessa maassa. EAMV:n ja 
kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutettu direktiivistä asetukseen.

Tarkistus 319
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Kolmannen maan yritysten, jotka 
sivuliikkeitä koskevan unionin yhteisen 
sääntelykehyksen mukaisesti perustavat 
sivuliikkeen unionin alueelle, olisi voitava 
tarjota yksityisasiakkaille palveluja ja 
toimintaa unionin alueella, mutta tämän 
ei pitäisi estää yksityisasiakasta saamasta 
palvelua kolmannen maan yritykseltä 
asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai 
saamasta palvelua unionin ulkopuolella 
(tai kansallisen järjestelmän mukaisesti).
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa edellyttäen, että 
noudatetaan ilmoitusmenettelyä. Luvan 
saamisen jälkeen kolmannen maan 
yrityksen palvelujen tarjoamista unionissa 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin ja 
ammattimaisiin asiakkaisiin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Ammattimaisten asiakkaiden tapauksessa olisi noudatettava vaihtoehtoisten 
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sijoitusrahastojen hoitajista annettua direktiiviä – oikeudellisen edustajan nimeämisen pitäisi 
riittää. Sivuliikkeen muodossa oleva fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä.

Tarkistus 320
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa.
Kun sivuliike on saanut toimiluvan, sen 
olisi oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen 
tarjoaminen ilman sivuliikettä olisi 
rajoitettava hyväksyttäviin vastapuoliin.
Tämän olisi edellytettävä EAMV:n 
rekisteröintiä ja valvontaa kyseisessä 
kolmannessa maassa. EAMV:n ja 
kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Kolmannen maan yritysten, jotka 
sivuliikkeitä koskevan unionin yhteisen 
sääntelykehyksen mukaisesti perustavat 
sivuliikkeen unionin alueelle, olisi voitava 
tarjota yksityisasiakkaille palveluja ja 
toimintaa unionin alueella, mutta tämän 
ei pitäisi estää yksityisasiakasta saamasta 
palvelua kolmannen maan yritykseltä 
asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai 
saamasta palvelua unionin ulkopuolella 
(tai kansallisen järjestelmän mukaisesti).
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Kun sivuliike on saanut toimiluvan, sen 
olisi oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä.

Or. en

Perustelu

Rajatylittävien palvelujen tarjoaminen rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisen toimiluvan 
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saaneelle yritykselle ei käynnistä lupavaatimusta. Monissa tapauksissa luvan saanut EU:n 
alueella toimiva yritys toimii välittäjänä kyseisessä liiketoimessa, jos EU:n alueen asiakas 
antaa EU:n alueen yritykselle ohjeet toteuttaa liiketoimia kolmannen maan markkinoilla 
kolmannen maan yrityksen välityksellä. Näissä olosuhteissa palvelujen epäsuoraa tarjoamista 
EU:n alueen asiakkaalle ei pidä tulkita tapahtuvaksi EU:n alueella.

Tarkistus 321
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin, 
elleivät kolmannen maan yritykselle 
toimiluvan myöntäneen kolmannen maan 
oikeus- ja valvontajärjestelmät ole 
vastaavia EU:n vaatimusten kanssa.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin ja 
ammattimaisiin asiakkaisiin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
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Or. en

Tarkistus 322
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Yksityisasiakkaille ja ammattimaisille 
asiakkaille tarjottavien palvelujen 
edellytyksenä olisi aina oltava sivuliikkeen 
perustaminen unioniin. Sivuliikkeen 
perustamisen olisi oltava toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista unionissa.
Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
ja kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Maininta ammattimaisista asiakkaista on erityisesti sisällytettävä tekstiin, ja sivuliikettä 
koskevia vaatimuksia ja toimilupaa koskevia säännöksiä on sovellettava sekä yksityisiin 
asiakkaisiin että ammattimaisiin asiakkaisiin. Tämän tarkoituksena on välttää oikeudellisia 
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sudenkuoppia ja varmistaa, että "ammattimaisia sijoittajia" ei kohdella "hyväksyttävinä 
vastapuolina".

Tarkistus 323
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin ja 
ammattimaisiin sijoittajiin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 324
Pascal Canfin
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti Tarkistus

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
sivuliikkeen perustaminen unioniin.
Sivuliikkeen perustamisen olisi oltava 
toimiluvan varaista ja valvonnan alaista 
unionissa. Asianomaisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

(73) Yksityisasiakkaille tarjottavien 
palvelujen edellytyksenä olisi aina oltava 
tytäryhtiön perustaminen unioniin.
Ammattimaisille asiakkaille tarjottaviin 
palveluihin erikoistuneen sivuliikkeen
perustamisen olisi oltava toimiluvan 
varaista ja valvonnan alaista unionissa.
Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen 
ja kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen välillä olisi oltava 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
Sivuliikkeellä olisi oltava vapaassa 
hallinnassaan riittävästi alkupääomaa. Kun 
sivuliike on saanut toimiluvan, sen olisi 
oltava valvonnan alainen siinä 
jäsenvaltiossa, johon se on perustettu.
Kolmannen maan yrityksen olisi voitava 
tarjota palveluja myös muissa 
jäsenvaltioissa toimiluvan saaneen ja 
valvotun sivuliikkeen välityksellä 
edellyttäen, että noudatetaan 
ilmoitusmenettelyä. Palvelujen tarjoaminen 
ilman sivuliikettä olisi rajoitettava 
hyväksyttäviin vastapuoliin. Tämän olisi 
edellytettävä EAMV:n rekisteröintiä ja 
valvontaa kyseisessä kolmannessa maassa.
EAMV:n ja kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten välillä olisi 
oltava asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Sivuliike ei tarjoa riittävää suojaa yksityissijoittajille.

Tarkistus 325
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät 
saisi vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin 
sijoittautuneelle henkilölle tämän omasta 
yksinomaisesta aloitteesta, palveluja ei 
saisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi.
Jos kolmannen maan yritys hakee 
asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita 
unionissa tai mainostaa sijoituspalveluja 
tai -toimia yhdessä oheispalvelujen 
kanssa unionissa, tätä ei pitäisi katsoa 
palveluksi, joka tarjotaan asiakkaan 
omasta yksinomaisesta aloitteesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutettu direktiivistä asetukseen.

Tarkistus 326
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä.
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aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin 
sijoittautuneelle henkilölle tämän omasta 
yksinomaisesta aloitteesta, palveluja ei 
saisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi.
Jos kolmannen maan yritys hakee 
asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita 
unionissa tai mainostaa sijoituspalveluja 
tai -toimia yhdessä oheispalvelujen 
kanssa unionissa, tätä ei pitäisi katsoa 
palveluksi, joka tarjotaan asiakkaan 
omasta yksinomaisesta aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 327
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin sijoittautuneelle 
henkilölle tämän omasta yksinomaisesta 
aloitteesta, palveluja ei saisi katsoa unionin 
alueella tarjotuiksi. Jos kolmannen maan 
yritys hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimia yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa, tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi, joka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin ja toimiin, 
eivät saisi vaikuttaa unioniin 
sijoittautuneiden henkilöiden 
mahdollisuuteen saada sijoituspalveluja tai 
-toimia kolmannen maan yritykseltä 
omasta yksinomaisesta aloitteestaan, eikä 
tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneen sijoituspalveluyrityksen tai 
direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
toimiluvan saaneen sijoituspalveluja 
tarjoavan tai sijoitustoimintaa 
harjoittavan luottolaitoksen 
mahdollisuuteen saada sijoituspalveluja 
tai sijoitustoimintaa kolmannen maan 
yritykseltä, tai tällaisen 
sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen 
asiakkaiden mahdollisuuteen 
mahdollisuuteen saada sijoituspalveluja 
tai sijoitustoimintaa kolmannen maan 
yritykseltä sijoituspalveluyrityksen tai 
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luottolaitoksen välityksellä tai unioniin 
sijoittautuneiden henkilöiden 
mahdollisuuteen saada sijoituspalveluja 
tai sijoitustoimintaa kolmannen maan 
yritykseltä, kun näitä sijoituspalveluja tai 
sijoitustoimintaa tarjotaan unionin 
ulkopuolella. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja tai toimia unioniin 
sijoittautuneelle henkilölle tämän omasta 
yksinomaisesta aloitteesta, palveluja tai 
toimia ei saisi katsoa unionin alueella 
tarjotuiksi. Jos kolmannen maan yritys 
hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimia yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa 
(muulloin kuin osana jatkuvaa suhdetta 
kolmannen maan yrityksen ja 
sijoituspalvelujen tai -toimien tarjonnan 
kohteena olevan henkilön välillä), tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi tai toimeksi, joka 
tarjotaan asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa sijoituspalveluja tai -toimia tämän 
direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saaneelle sijoituspalveluyritykselle tai 
direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
toimiluvan saaneelle sijoituspalveluja 
tarjoavalle tai sijoitustoimintaa 
harjoittavalle luottolaitokselle tai niiden 
välityksellä, kolmannen maan yrityksen 
tarjoamia sijoituspalveluja tai -toimia ei 
saisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi.
Välittäjänä toimiva sijoituspalveluyritys 
on vastuussa tämän direktiivin mukaisen 
suojan tarjoamisesta asiakkaalle 
tarjoamiensa palvelujen osalta. Kun 
unioniin sijoittautunut henkilö siirtyy 
unionin ulkopuolelle saadakseen 
kolmannen maan yrityksen tarjoamia 
sijoituspalveluja tai -toimia tai kolmannen 
maan yrityksen luonteenomainen 
suorittaminen tapahtuu unionin 
ulkopuolella, sijoituspalveluja tai -toimia 
ei saisi pitää unionin alueella tarjottuina.

Or. en
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Perustelu

EU:n sijoittajien ja vastapuolten pääsyä kolmannen maan yritysten tarjoamiin palveluihin 
rajoitettaisiin tarpeettomasti, jos kolmannen maan yrityksiä esimerkiksi käytännössä 
kiellettäisiin tarjoamasta tietoja ja tutkimuksia vakioasiakkailleen. Edelleen on todettava, että 
kolmannen maan yritys voi EU:ssa tarjota tietoja tai markkinointiaineistoa yksityishenkilölle 
tämän pyynnöstä.

Tarkistus 328
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin sijoittautuneelle 
henkilölle tämän omasta yksinomaisesta 
aloitteesta, palveluja ei saisi katsoa unionin 
alueella tarjotuiksi. Jos kolmannen maan 
yritys hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimia yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa, tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi, joka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen käyttää
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta aloitteestaan. Kun 
kolmannen maan yritys tarjoaa palveluja 
unioniin sijoittautuneelle henkilölle tämän 
omasta yksinomaisesta aloitteesta, 
palveluja ei saisi katsoa unionin alueella 
tarjotuiksi. Jos kolmannen maan yritys 
hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimia yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa muuten 
kuin osana kolmannen maan yrityksen 
asiakkaalle tarjoamien palvelujen 
edellyttämää jatkuvaa suhdetta, tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi, joka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta

Or. en

Perustelu

Monia sijoituspalveluja ja -toimintoja tarjotaan yrityksen ja asiakkaan välisen jatkuvan 
asiakassuhteen yhteydessä. EU:n sijoittajien ja vastapuolten pääsyä kolmannen maan 
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yritysten tarjoamiin palveluihin rajoitettaisiin tarpeettomasti, jos kolmannen maan yrityksiä 
esimerkiksi käytännössä kiellettäisiin tarjoamasta tietoja ja tutkimuksia vakioasiakkailleen.

Tarkistus 329
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
henkilöiden mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin sijoittautuneelle 
henkilölle tämän omasta yksinomaisesta 
aloitteesta, palveluja ei saisi katsoa unionin 
alueella tarjotuiksi. Jos kolmannen maan 
yritys hakee asiakkaita tai potentiaalisia 
asiakkaita unionissa tai mainostaa 
sijoituspalveluja tai -toimia yhdessä 
oheispalvelujen kanssa unionissa, tätä ei 
pitäisi katsoa palveluksi, joka tarjotaan 
asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

(74) Tämän direktiivin säännökset, joita 
sovelletaan vastaavuusvaatimuksia 
täyttämättömistä kolmansissta maista 
tuleviin kolmansien maiden yritysten 
unionissa tarjoamiin palveluihin, eivät saisi 
vaikuttaa unioniin sijoittautuneiden 
yksityissijoittajien mahdollisuuteen saada 
sijoituspalveluja kolmannen maan 
yritykseltä omasta yksinomaisesta 
aloitteestaan. Kun kolmannen maan yritys 
tarjoaa palveluja unioniin sijoittautuneelle 
yksityissijoittajalle tämän omasta 
yksinomaisesta aloitteesta, palveluja ei 
saisi katsoa unionin alueella tarjotuiksi. Jos 
kolmannen maan yritys hakee asiakkaita tai 
potentiaalisia asiakkaita unionissa tai 
mainostaa sijoituspalveluja tai -toimia 
yhdessä oheispalvelujen kanssa unionissa, 
tätä ei pitäisi katsoa palveluksi, joka 
tarjotaan asiakkaan omasta yksinomaisesta 
aloitteesta.

Or. en

Tarkistus 330
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 a) Kolmansien maiden järjestelmiä 
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koskevia vastaavuusvaatimuksia 
vahvistettaessa olisi rajoituttava vain 
niihin säännöksiin, joista on sovittu 
kansainvälisellä foorumilla, kuten G20-
maiden kokouksissa. Vaikka 
johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta 
koskevien sääntöjen olisi oltava 
mahdollisimman koordinoituja ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[markkinarakenneasetus] mukaisia, 
monet tämän direktiivin osista eivät kuulu 
G20-maiden tekemien sitoumusten piiriin, 
eikä niillä pyritä lisäämään talouden 
vakautta, eivätkä ne sen vuoksi 
välttämättä sovellu sellaisinaan 
kolmansien maiden hyväksyttäviksi.

Or. en

Tarkistus 331
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 b) Kolmansien maiden 
vastaavuusarviointeja suorittaesssaan 
komission olisi varmistettava, että se 
noudattaa periaatetta, jonka mukaan 
EU:n suurimmat kauppakumppanit 
arvioidaan ensiksi, ja vasta 
merkittävimpien maiden jälkeen 
arvioidaan sellaiset maat, joilla on vain 
harvoja EU:n markkinoille päässeitä 
yrityksiä.

Or. en

Perustelu

Sopusoinnussa vastaavuusarviointia odottaviin kolmansiin maihin sovellettavia 
siirtymäkauden määräyksiä koskevan esittelijän tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 332
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 74 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(74 c) Kolmannen maan yrityksen ei 
pitäisi tarvita EU:n lupaa tai 
rekisteröintiä tarjotessaan palveluja EU:n 
alueen asiakkaan pyynnöstä, jos se 
tarjoaa palveluja vain 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisen 
toimiluvan saaneelle yritykselle, tai jos 
palvelua tarjotaan yksinomaan EU:n 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös on tarpeen, jotta varmistettaisiin, että EU:n alueen yritykset voivat päästä 
kolmansien maiden markkinoille, koska tietyt maat eivät koskaan saavuta EU:n 
vastaavuustasoja, vaikka edellyttävät paikallisten tahojen käyttämistä tiettyjen toimien 
toteuttamiseen.

Tarkistus 333
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) Säänneltyjen markkinoiden ylläpitoa 
koskevan toimiluvan olisi katettava kaikki 
toimet, jotka liittyvät suoraan 
toimeksiantojen nähtävilläpitoon, 
käsittelyyn, toteuttamiseen, vahvistamiseen 
ja niistä ilmoittamiseen siitä lukien, kun 
säännellyt markkinat vastaanottavat 
toimeksiannon, ja päättyen siihen, kun
toimeksianto toimitetaan loppuun 
saatettavaksi, sekä toimet, jotka liittyvät 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 

(75) Säänneltyjen markkinoiden ylläpitoa 
koskevan toimiluvan olisi katettava kaikki 
toimet, jotka liittyvät suoraan 
toimeksiantojen nähtävilläpitoon, 
käsittelyyn, toteuttamiseen, vahvistamiseen 
ja niistä ilmoittamiseen siitä lukien, kun 
säännellyt markkinat vastaanottavat 
toimeksiannon, ja päättyen siihen, kun 
toimeksianto toimitetaan loppuun 
saatettavaksi, sekä toimet, jotka liittyvät 
rahoitusvälineiden kaupankäynnin 
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kohteeksi ottamiseen. Tähän olisi 
sisällytettävä myös liiketoimet, jotka 
toteutetaan säänneltyjen markkinoiden 
nimeämien markkinatakaajien välityksellä 
näiden markkinoiden järjestelmien 
puitteissa ja kyseistä järjestelmää 
sääntelevien sääntöjen mukaisesti. Kaikkia 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
tai organisoitujen 
kaupankäyntijärjestelmien jäsenten tai 
markkinaosapuolten toteuttamia liiketoimia 
ei ole katsottava toteutetuiksi säänneltyjen 
markkinoiden, monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän järjestelmien 
puitteissa. Liiketoimia, jotka jäsenet tai 
markkinaosapuolet toteuttavat 
kahdenvälisesti ja jotka eivät täytä kaikkia 
säännellyille markkinoille,
monenkeskiselle 
kaupankäyntijärjestelmälle tai 
organisoidulle kaupankäyntijärjestelmälle
tämän direktiivin mukaisesti säädettyjä 
velvollisuuksia, olisi pidettävä kauppojen 
sisäisten toteuttajien määritelmää 
sovellettaessa liiketoimina, jotka on 
toteutettu säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella.
Tällöin sijoituspalveluyrityksen olisi oltava 
velvollinen julkistamaan sitovat 
hintatarjoukset, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

kohteeksi ottamiseen. Tähän olisi 
sisällytettävä myös liiketoimet, jotka 
toteutetaan säänneltyjen markkinoiden 
nimeämien markkinatakaajien välityksellä 
näiden markkinoiden järjestelmien 
puitteissa ja kyseistä järjestelmää 
sääntelevien sääntöjen mukaisesti. Kaikkia 
säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
jäsenten tai markkinaosapuolten 
toteuttamia liiketoimia ei ole katsottava 
toteutetuiksi säänneltyjen markkinoiden tai
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
järjestelmien puitteissa. Liiketoimia, jotka 
jäsenet tai markkinaosapuolet toteuttavat 
kahdenvälisesti ja jotka eivät täytä kaikkia 
säännellyille markkinoille tai
monenkeskiselle 
kaupankäyntijärjestelmälle tämän 
direktiivin mukaisesti säädettyjä 
velvollisuuksia, olisi pidettävä kauppojen 
sisäisten toteuttajien määritelmää 
sovellettaessa liiketoimina, jotka on 
toteutettu säänneltyjen markkinoiden tai
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella. Tällöin 
sijoituspalveluyrityksen olisi oltava 
velvollinen julkistamaan sitovat 
hintatarjoukset, jos tässä direktiivissä 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 334
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka 
kilpailevat keskenään tarjotakseen 
teknisesti pitkälle kehitettyjä ja 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka palvelevat 
markkinoita mahdollisimman hyvin.

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen markkinatiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen hyväksyttyihin 
julkistamisjärjestelyihin, joilla 
varmistetaan, että säännellyiltä 
markkinoilta, monenkeskisiltä 
kaupankäyntijärjestelmiltä, 
organisoiduilta 
kaupankäyntijärjestelmiltä, kauppojen 
sisäisiltä toteuttajilta ja OTC-kauppaa 
käyviltä yrityksiltä tulee johdonmukaisia 
ja täsmällisiä markkinatietoja 
loppukäyttäjille ja kaupallisille 
tiedonvälittäjille, jotka voivat siten 
kilpailla keskenään tarjotakseen teknisesti 
pitkälle kehitettyjä ja innovatiivisia 
ratkaisuja, jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla markkinatietoja koskevalla kaupallisella järjestelyllä tarjotaan tarkkoja ja 
kohtuuhintaisia konsolidoituja markkinatietoja ainoastaan, jos EAMV julkaisee yhteiset 
eurooppalaiset tietoja koskevat normit ja jos tietojen laadukkuus ja johdonmukaisuus taataan 
säännellyllä hyväksytyllä julkistamisjärjestelyllä, jonka välityksellä markkinatiedot 
julkaistaan.

Tarkistus 335
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka 
kilpailevat keskenään tarjotakseen 
teknisesti pitkälle kehitettyjä ja 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka palvelevat 
markkinoita mahdollisimman hyvin.

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista, 
joiden hinnat ovat kohtuullisia 
tuotantokustannuksiin verrattuna.
Kaavailtu ratkaisu toimisi yhden toimijan 
alaisuudessa. Tämä toimija olisi kuitenkin 
kaupallinen yritys, joka nimitettäisiin 
julkisella tarjouskilpailulla kolmen 
vuoden välein Euroopan komissiolle 
lähetettyjen tarjousten perusteella.

Or. en

Tarkistus 336
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin.

(78) Kattavan ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin. Kilpailun 
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toteutumista asiakaspalvelualalla ei 
varmisteta kerättyjen tietojen määrällä, 
vaan vaatimalla kaikkia konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajia 
yhdistämään kaikki hyväksyttyä 
julkistamisjärjestelyä koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 337
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin.

(78) Kaupallisen ratkaisun käyttöönotto 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämiselle osakkeiden osalta edistäisi 
yhdennetympien eurooppalaisten 
markkinoiden luomista ja helpottaisi sitä, 
että markkinaosapuolet saavat 
kokonaiskäsityksen saatavilla olevista 
kaupan avoimuutta koskevista tiedoista.
Kaavailtu ratkaisu perustuu toimiluvan 
myöntämiseen ennalta määriteltyjen ja 
valvottujen parametrien mukaisesti 
työskenteleville tarjoajille, jotka kilpailevat 
keskenään tarjotakseen teknisesti pitkälle 
kehitettyjä ja innovatiivisia ratkaisuja, 
jotka palvelevat markkinoita 
mahdollisimman hyvin. Jos kaupallisten 
ratkaisujen avulla ei kyetä keräämään 
tehokkaasti konsolidoituja 
kaupankäyntitietoja, komission olisi 
esitettävä konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen keräämistä 
koskevan julkisen ratkaisun, jonka avulla 
voidaan lisätä kaupankäynnin jälkeistä 
avoimuutta.

Or. en
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Tarkistus 338
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 78 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(78 a) Kun otetaan huomioon erityisesti 
synteettisiin pörssilistattuihin rahastoihin 
sisältyvä systeeminen riski ja niiden 
suosio yksityisasiakkaiden keskuudessa, 
on erittäin tärkeää, että avoimuutta 
lisätään näihin tuotteisiin sijoittajille.
Konsolidoituja kaupankäyntitietoja 
koskevia järjestelyjä olisi myös 
sovellettava oman pääoman ehtoisiin 
rahoitusvälineisiin, kuten 
pörssilistattuihin rahastoihin.

Or. en

Perustelu

Vaikka konsolidoidut kaupankäyntitietoja koskevat järjestelyt vaikuttavat ulottuvan osakkeista 
oman pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin, asia on täsmennettävä etenkin, koska 
pörssilistattujen rahastojen käyttö on yleistynyt viime vuosina yksityissijoittajien keskuudessa.

Tarkistus 339
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti Tarkistus

(83) Pittsburghissa 25 päivänä syyskuuta 
2009 pidetyssä G20-huippukokouksessa 
G20-johtajat sopivat parantavansa finanssi-
ja hyödykemarkkinoiden sääntelyä, 
toimintaa ja avoimuutta, jotta 
hyödykkeiden hintojen liialliseen 
heilahteluun voitaisiin puuttua. Lokakuun 
28 päivänä 2009 annetussa komission 

(83) Pittsburghissa 25 päivänä syyskuuta 
2009 pidetyssä G20-huippukokouksessa 
G20-johtajat sopivat parantavansa finanssi-
ja hyödykemarkkinoiden sääntelyä, 
toimintaa ja avoimuutta, jotta 
hyödykkeiden hintojen liialliseen 
heilahteluun voitaisiin puuttua. Lokakuun 
28 päivänä 2009 annetussa komission 
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tiedonannossa Toimivampi elintarvikeketju 
Eurooppaan ja 2 päivänä helmikuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-
aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen 
hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on määrä 
toteuttaa direktiivin 2004/39/EY 
tarkistamisen yhteydessä.

tiedonannossa Toimivampi elintarvikeketju 
Eurooppaan ja 2 päivänä helmikuuta 2011 
annetussa komission tiedonannossa 
Perushyödykemarkkinoihin ja raaka-
aineisiin liittyviin haasteisiin vastaaminen 
hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on määrä 
toteuttaa direktiivin 2004/39/EY 
tarkistamisen yhteydessä. Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 
(IOSCO) syyskuussa 2001 julkaisemassa 
raportissa 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
sääntelyä ja valvontaa koskevista 
periaatteista pyrittiin varmistamaan, että 
fyysiset hyödykejohdannaismarkkinat 
toteuttavat hinnanmuodostusta ja 
suojaamista koskevia perustoimintojaan 
ja toimivat samalla ilman manipulointia 
ja sääntöjen vastaisia 
kaupankäyntijärjestelyjä, ja IOSCO 
korostaa avoimuuden tärkeää merkitystä.

Or. en

Perustelu

Koska hyödykemarkkinat ovat tietyssä määrin kytköksissä maailmanlaajuisesti, on syytä ottaa 
huomiooon IOSCO:n julkaisema raportti ja sen suositukset. Tässä raportissa on suosituksia, 
joilla pyritään varmistamaan, että fyysiset hyödykejohdannaismarkkinat toteuttavat 
hinnanmuodostusta ja suojaamista koskevia perustoimintojaan ja toimivat samalla ilman 
manipulointia ja sääntöjen vastaisia kaupankäyntijärjestelyjä. Nämä periaatteet avustavat 
viranomaisia asianmukaisen sääntely- ja valvontakehyksen luomisessa.

Tarkistus 340
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 a) Hyödykefutuurimarkkinoita 
käsittelevä IOSCO:n työryhmä totesi 
selvityksessä finanssimarkkinoiden 
vakauden valvontaryhmälle seuraavaa:
Täytäntöönpanovaltuuksiin olisi 
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sisällytettävä virallistetut 
positioidenhoitovaltuudet, joihin kuuluu 
tarvittaessa positioiden limiittien 
asettaminen etukäteen, toimenpiteiden 
toteuttaminen markkinoiden sujuvaa 
toimintaa mahdollisesti haittaavien 
positioiden suhteen sopimuksen kaikissa 
vaiheissa; hintavaihtelulimiittien 
määräaikaista (esimerkiksi 
päiväkohtaista) asettamista koskevat 
valtuudet; tai valtuudet pysäyttää 
kaupankäynti tai antaa harkinta-aikaa;
nämä kaikki valtuudet olisi suunniteltava 
huolella ja sovellettava erilaisten 
hyödykefutuurimarkkinoiden 
erityistarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Sekä kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö että G20-maat ovat tehneet hyvin 
paljon työtä hyödykejohdannaisten alalla, joten tämä työ on otettava huomioon ja 
sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiiviin, jotta noudatetaan tämän alan asiantuntijoiden 
suosituksia ja toimitaan mahdollisimman koordinoidusti maailmanlaajuisella tasolla.

Tarkistus 341
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 b) G20-ryhmän maatalousministerit 
hyväksyivät virallisesti nämä toimet 
Pariisissa 23 päivänä kesäkuuta 2011 
antamassaan julkilausumassa: Tuemme 
G20-maiden valtiovarainministerien ja 
keskuspankkien pääjohtajien 
Washingtonissa 14.–15. huhtikuuta 2011 
esittämää painotusta, että 
hyödykejohdannaismarkkinoiden toimijat 
on asetettava asiaankuuluvan sääntelyn 
ja valvonnan piiriin, että käteis- ja 
johdannaismarkkinoiden avoimuutta on 
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lisättävä kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 
suosittelemalla tavalla, että on odotettava 
kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 
syyskuussa 2012 odotettavissa olevia 
lopullisia suosituksia tämän alan 
sääntelystä ja valvonnasta koskien 
etenkin markkinoiden väärinkäytöksiä ja 
manipulointia esimerkiksi virallistetuilla 
positionhoitovaltuuksilla, kuten 
valtuuksilla asettaa positiolimiittejä 
etukäteen ja muilla 
täytäntöönpanovaltuuksilla.

Or. en

Perustelu

Sekä kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö että G20-maat ovat tehneet hyvin 
paljon työtä hyödykejohdannaisten alalla, joten tämä työ on otettava huomioon ja 
sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiiviin, jotta noudatetaan tämän alan asiantuntijoiden 
suosituksia ja toimitaan mahdollisimman koordinoidusti maailmanlaajuisella tasolla.

Tarkistus 342
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 c) Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö 
määritteli hyödykemarkkinoiden 
sääntelyä ja valvontaa koskevat 
periaatteensa syyskuussa 2011 
seuraavasti: Sopimuksen 
suunnitteluperiaatteet, 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
valvonnan periaatteet, poikkeavasti 
toimivien 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
rauhoittamista koskevat periaatteet, 
mukaan luettuna positionhoitovaltuudet 
ja positiolimiittien asettamista koskevat 
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valtuudet, täytäntöönpanon valvontaa ja 
tiedon jakamista koskevat periaatteet ja 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
hinnanmuodostusta koskevat periaatteet.

Or. en

Perustelu

Sekä kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö että G20-maat ovat tehneet hyvin 
paljon työtä hyödykejohdannaisten alalla, joten tämä työ on otettava huomioon ja 
sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiiviin, jotta noudatetaan tämän alan asiantuntijoiden 
suosituksia ja toimitaan mahdollisimman koordinoidusti maailmanlaajuisella tasolla.

Tarkistus 343
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 83 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(83 d) G20-kokous hyväksyi 
kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön 
periaatteet 4 päivänä marraskuuta 2011 
Cannes'ssa ja totesi, että osana 
finanssialan sääntelyohjelmaa 
hyväksymme kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien periaatteet 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
sääntelyn ja valvonnan parantamiseksi.
Mielestämme markkinoiden 
sääntelyviranomaisille olisi myönnettävä 
tehokkaat toimintavaltuudet 
markkinoiden väärinkäytösten 
estämiseksi. Markkinoiden 
sääntelyviranomaisilla olisi erityisesti 
oltava virallistetut positionhoitovaltuudet 
muiden toimintavaltuuksien lisäksi, joihin 
kuuluvat myös tarvittaessa valtuudet 
asettaa positiolimiittejä etukäteen.

Or. en
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Perustelu

Sekä kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö että G20-maat ovat tehneet hyvin 
paljon työtä hyödykejohdannaisten alalla, joten tämä työ on otettava huomioon ja 
sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiiviin, jotta noudatetaan tämän alan asiantuntijoiden 
suosituksia ja toimitaan mahdollisimman koordinoidusti maailmanlaajuisella tasolla.

Tarkistus 344
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti Tarkistus

(84) Toimivaltaisille viranomaisille 
annettuja valtuuksia olisi täydennettävä 
nimenomaisilla valtuuksilla vaatia keneltä 
tahansa henkilöltä tietoja hyödykkeisiin 
liittyvän johdannaissopimusposition 
suuruudesta ja tarkoituksesta sekä pyytää 
henkilöä toteuttamaan toimenpiteitä 
johdannaissopimusposition koon 
pienentämiseksi.

(84) Toimivaltaisille viranomaisille 
annettuja valtuuksia olisi täydennettävä 
nimenomaisilla valtuuksilla saada keneltä 
tahansa henkilöltä säännöllisesti tietoja 
hyödykkeisiin liittyvän 
johdannaissopimusposition suuruudesta ja 
tarkoituksesta sekä pyytää henkilöä 
toteuttamaan toimenpiteitä 
johdannaissopimusposition koon 
pienentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 345
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa
henkilön tai henkilöryhmän 
mahdollisuutta tehdä hyödykkeeseen 
liittyviä johdannaissopimuksia. Limiittiä 
olisi voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet hoitaa
sellaisen henkilön tai henkilöryhmän 
positioita, joilla on hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Toimivaltaisen
viranomaisen olisi varmistettava, että 
tämän positionhoidon toteuttamiseksi 
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muodostuneiden positioiden tapauksessa.
Erityisesti viimeksi mainitussa 
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 
olisi varmistettava, että nämä 
positiolimiitit ovat syrjimättömiä, selkeästi 
määriteltyjä, kyseisen markkinan 
erityispiirteet asianmukaisesti huomioon 
ottavia ja tarpeellisia markkinoiden 
eheyden ja asianmukaisen toiminnan 
takaamiseksi.

tarvittavat valtuudet ovat syrjimättömiä, 
selkeästi määriteltyjä, kyseisen markkinan 
erityispiirteet asianmukaisesti huomioon 
ottavia ja tarpeellisia markkinoiden 
eheyden ja asianmukaisen toiminnan 
takaamiseksi. Positiolimiittejä olisi 
käytettävä ainoastaan tarvittaessa ja 
toimituskuukauden aikana, koska niistä 
voi olla huomattavia kielteisiä seurauksia 
likviditeetille.

Or. en

Tarkistus 346
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa.
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa.
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi,
kuten EAMV on teknisillä 
sääntelynormeilla määritellyt.

Or. en

Perustelu

EAMV:lle olisi annettava valtuudet hyödykemarkkinoiden heilahtelujen lieventämiseksi ja 
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markkinahäiriöiden estämiseksi.

Tarkistus 347
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti Tarkistus

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa.
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.

(85) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava nimenomaiset valtuudet rajoittaa 
henkilön tai henkilöryhmän mahdollisuutta 
tehdä hyödykkeeseen liittyviä 
johdannaissopimuksia. Limiittiä olisi 
voitava soveltaa sekä yksittäisten 
liiketoimien tapauksessa että ajan myötä 
muodostuneiden positioiden tapauksessa.
Erityisesti viimeksi mainitussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen olisi 
varmistettava, että nämä positiolimiitit ovat 
syrjimättömiä, selkeästi määriteltyjä, 
kyseisen markkinan erityispiirteet 
asianmukaisesti huomioon ottavia ja 
tarpeellisia markkinoiden eheyden ja 
asianmukaisen toiminnan takaamiseksi ja 
liiallisen keinottelun poistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 348
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti Tarkistus

(86) Kaikilla kauppapaikoilla, jotka 
tarjoavat kaupankäyntiä 
hyödykejohdannaisilla, olisi oltava 

(86) Toimivaltaisille viranomaisille 
annettujen posiotiolimiittejä koskeivien 
valtuuksien lisäksi kaikilla
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käytössä tarkoituksenmukaiset limiitit tai 
sopivat vaihtoehtoiset järjestelyt, joilla on 
määrä tukea likviditeettiä, estää 
markkinoiden väärinkäyttö ja varmistaa 
asianmukainen hinnoittelu ja 
selvitysedellytykset. EAMV:n olisi 
julkaistava luettelo, jossa on tiivistelmät 
kaikista tällaisista voimassa olevista 
toimenpiteistä, ja pidettävä tätä luetteloa 
yllä. Näitä limiittejä tai järjestelyjä olisi 
sovellettava johdonmukaisella tavalla ja 
kyseisten markkinoiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen.
Niissä olisi määriteltävä selkeästi, keneen 
niitä sovelletaan ja mitä poikkeuksia niistä 
myönnetään, sekä myös asianomaiset 
määrälliset kynnykset, joista limiitit 
muodostuvat tai jotka voivat laukaista 
muita velvoitteita. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, muun muassa jotta voidaan 
välttää mahdolliset keskenään 
vertailukelpoisiin sopimuksiin eri 
kauppapaikoissa sovellettavien limiittien 
tai järjestelyjen erilaiset vaikutukset.

kauppapaikoilla, jotka tarjoavat 
kaupankäyntiä hyödykejohdannaisilla, olisi 
oltava käytössä tarkoituksenmukaiset 
positionhoitojärjestelyt, joilla on määrä 
tukea likviditeettiä, estää markkinoiden 
väärinkäyttö ja varmistaa asianmukainen 
hinnoittelu ja selvitysedellytykset. Näitä 
järjestelyjä voivat olla esimerkiksi 
erityisen lähellä selvitystä olevien suurten 
positiokertymien määrittely, positiolimiitit, 
hinnanmuodostuslimiitit, avointen 
positioiden realisoinnin tai siirron 
tilaaminen, kaupankäynnin 
keskeyttäminen, toimitusehtojen 
muuttaminen, kaupankäynnin 
peruuttaminen ja toimitusaikeiden 
pyytäminen. On kuitenkin todettava, että 
yksi kauppapaikka ei kykene näkemään 
jäsentensä tai osallistujien kaikkia 
positioita suhteessa markkinoiden 
kokonaistilanteeseen. EAMV:n olisi 
määriteltävä harmonisoidun 
positionhoitojärjestelmän tärkeimmät 
piirteet teknisillä sääntelynormeilla ja 
julkaistava luettelo, jossa on tiivistelmät 
kaikista tällaisista voimassa olevista 
toimenpiteistä, ja pidettävä tätä luetteloa 
yllä. Näitä järjestelyjä olisi sovellettava 
johdonmukaisella tavalla ja kyseisten 
markkinoiden erityisominaisuudet 
huomioon ottaen. Niissä olisi määriteltävä 
selkeästi, keneen niitä sovelletaan ja mitä 
poikkeuksia niistä myönnetään, sekä myös 
asianomaiset määrälliset kynnykset, joista 
limiitit muodostuvat tai jotka voivat 
laukaista muita velvoitteita. Komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, muun muassa jotta voidaan 
välttää mahdolliset keskenään 
vertailukelpoisiin sopimuksiin eri 
kauppapaikoissa sovellettavien 
järjestelyjen erilaiset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että MiFID II -direktiivissä ehdotetaan toimivaltaisille viranomaisille 
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valtuuksia määrätä positiolimiittejä sekä joitakin kauppapaikkojen toteuttamia toimenpiteitä.
Näiden toimenpiteiden olisi oltava täydentäviä eikä päällekkäisiä. Kauppapaikat voivat 
toteuttaa monia erilaisia toimia markkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Tämä olisi 
otettava huomioon, ja positiolimiittien olisi toimittava esimerkkeinä toimista, joita 
kauppapaikat voivat panna täytäntöön, mutta jotka eivät ole pakollisia.

Tarkistus 349
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti Tarkistus

(86) Kaikilla kauppapaikoilla, jotka 
tarjoavat kaupankäyntiä 
hyödykejohdannaisilla, olisi oltava 
käytössä tarkoituksenmukaiset limiitit tai 
sopivat vaihtoehtoiset järjestelyt, joilla on 
määrä tukea likviditeettiä, estää 
markkinoiden väärinkäyttö ja varmistaa 
asianmukainen hinnoittelu ja 
selvitysedellytykset. EAMV:n olisi 
julkaistava luettelo, jossa on tiivistelmät 
kaikista tällaisista voimassa olevista 
toimenpiteistä, ja pidettävä tätä luetteloa 
yllä. Näitä limiittejä tai järjestelyjä olisi 
sovellettava johdonmukaisella tavalla ja 
kyseisten markkinoiden 
erityisominaisuudet huomioon ottaen.
Niissä olisi määriteltävä selkeästi, keneen 
niitä sovelletaan ja mitä poikkeuksia niistä 
myönnetään, sekä myös asianomaiset 
määrälliset kynnykset, joista limiitit 
muodostuvat tai jotka voivat laukaista 
muita velvoitteita. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, muun muassa jotta voidaan 
välttää mahdolliset keskenään 
vertailukelpoisiin sopimuksiin eri 
kauppapaikoissa sovellettavien limiittien 
tai järjestelyjen erilaiset vaikutukset.

(86) Kaikilla kauppapaikoilla, jotka 
tarjoavat kaupankäyntiä 
hyödykejohdannaisilla, olisi oltava 
käytössä tarkoituksenmukaiset limiitit ja
sopivat vaihtoehtoiset lisäjärjestelyt, joilla 
on määrä tukea likviditeettiä, estää 
markkinoiden väärinkäyttö ja varmistaa 
asianmukainen hinnanmuodostus ja 
selvitysedellytykset sekä estää liiallinen
keinottelu. EAMV:n olisi julkaistava 
luettelo, jossa on tiivistelmät kaikista 
tällaisista voimassa olevista toimenpiteistä, 
ja pidettävä tätä luetteloa yllä. Näitä 
limiittejä ja järjestelyjä olisi sovellettava 
johdonmukaisella tavalla ja kyseisten 
markkinoiden erityisominaisuudet 
huomioon ottaen. Niissä olisi määriteltävä 
selkeästi, keneen niitä sovelletaan ja mitä 
poikkeuksia niistä myönnetään, sekä myös 
asianomaiset määrälliset ja laadulliset 
kynnykset, joista limiitit muodostuvat tai 
jotka voivat laukaista muita velvoitteita.
Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
teknisiä sääntelystandardeja, muun 
muassa jotta voidaan välttää mahdolliset 
keskenään vertailukelpoisiin sopimuksiin 
eri kauppapaikoissa sovellettavien 
limiittien ja järjestelyjen erilaiset 
vaikutukset.

Or. en
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Tarkistus 350
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti Tarkistus

(87) Kauppapaikkojen, joissa käydään 
kauppaa likvideimmillä 
hyödykejohdannaisilla, olisi julkaistava 
viikoittain kootut erittelyt erityyppisten 
markkinaosapuolten hallussa olevista 
positioista, myös sellaisten asiakkaiden 
positioista, jotka eivät käy kauppaa omaan 
lukuun. Sekä markkinaosapuolten tyypin 
että identiteetin mukaan jaoteltu kattava ja 
yksityiskohtainen erittely olisi annettava 
toimivaltaisten viranomaisten käyttöön 
pyynnöstä.

(87) Kauppapaikkojen, joissa käydään 
kauppaa likvideimmillä 
hyödykejohdannaisilla, olisi julkaistava 
viikoittain kootut erittelyt erityyppisten 
markkinaosapuolten hallussa olevista 
positioista, myös sellaisten asiakkaiden 
positioista, jotka eivät käy kauppaa omaan 
lukuun. Sekä markkinaosapuolten tyypin 
että identiteetin mukaan jaoteltu kattava ja 
yksityiskohtainen erittely olisi 
säännöllisesti annettava tiedoksi 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuman, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava 
asianmukaista sääntelyä ja valvontaa, 
poikkeuksia, joita hyödykejohdannaisten 
markkinoilla toimiville eri 
markkinaosapuolille on myönnetty 
direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 

Poistetaan.
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finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta 
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale ei mahdu 2 artiklassa määriteltyjen poikkeusten piiriin ja 
aiheuttaa epävarmuutta.

Tarkistus 352
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta 
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta 
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
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oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle. On otettava huomioon, että 
yritykset, joiden pääasiallinen 
liiketoiminta on hyödykkeiden 
tuottaminen tai tarjonta ja jotka 
sivutoimena käyvät omaan laskuunsa 
kauppaa hyödykejohdannaisilla, ovat jo 
alakohtaisten sääntöjen perusteella 
velvollisia yrityskohtaiseen sääntelyn 
valvontaan, ja niillä on erityisesti spot- ja 
termiinisopimuksia koskeva lakisääteinen 
ilmoitusvelvollisuus energiamarkkinoiden 
eheydestä ja läpinäkyvyydestä 25 päivänä 
lokakuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1227/2011 mukaisesti. Lisäksi niillä 
on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus 
tavanomaisista johdannaisliiketoimista, ja 
niitä valvotaan asetuksen (EU) N:o…./….
mukaisesti. Hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi silti kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 353
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti Tarkistus

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta 
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jäävät edelleen 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, mutta hyödykkeiden ja 
hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin 
erikoistuvien yritysten olisi kuuluttava 
tämän direktiivin soveltamisalaan.

(88) Ottaen huomioon G20-maiden 
finanssiministerien ja keskuspankkien 
johtajien 15 päivänä huhtikuuta 2011 
antama julkilausuma, jonka mukaan 
hyödykejohdannaisten markkinoiden 
osapuoliin olisi sovellettava asianmukaista 
sääntelyä ja valvontaa, poikkeuksia, joita 
hyödykejohdannaisten markkinoilla 
toimiville eri markkinaosapuolille on 
myönnetty direktiivistä 2004/39/EY, olisi
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
finanssiryhmiin kuulumattomien yritysten 
toiminnot, joihin sisältyy suojausta 
(hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta 
riskeiltä sekä hyödykejohdannaisiin ja 
eksoottisiin johdannaisiin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamista 
oheispalveluina pääasiallisen 
liiketoiminnan asiakkaille, jos tämän 
toiminnan laajuus tai vaikutukset eivät 
ole markkinoiden kannalta huomattavia, 
jäävät edelleen tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, mutta 
hyödykkeiden ja hyödykejohdannaisten 
kaupankäyntiin erikoistuvien yritysten olisi 
kuuluttava tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 354
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 88 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(88 a) G20-kokouksen julkilausuman 
mukaisesti ja maailmanlaajuisen 
harmonisoinnin edistämiseksi sekä 
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mielivaltaisen sääntelyn välttämiseksi 
johdannaisrahoitusvälineen määrittelyn 
ulkopuolelle olisi selkeämmin jätettävä 
tulevaisuudessa toimitettavien tai 
viivästetysti lähetettävien hyödykkeiden 
myyntisopimukset, jos liiketoimi ei sisällä 
muiden johdannaisrahoitusvälineiden 
piirteitä.

Or. en

Perustelu

Konkreettisesti tulevaisuudessa toimitettavien tuotteiden jättäminen määrittelyn ulkopuolelle 
edellyttää ehdotonta selvyyttä siitä, että näitä tuotteita ei katsota muiksi 
hyödykejohdannaisrahoitusvälineiksi toteutuspaikasta riippumatta. Tällä ehdotuksella EU:n 
lainsäädäntö yhdenmukaistettaisiin Yhdysvaltojen Dodd-Frank -säädöksen mukaisen 
swappien määritelmän kanssa, jolloin tulevaisuudessa toimitettavia hyödykkeitä koskevia 
sopimuksia ei pidetä swappeina.

Tarkistus 355
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 89 kappale

Komission teksti Tarkistus

(89) Olisi helpotettava pienten ja 
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia 
saada pääomaa ja sellaisten 
erityismarkkinoiden kehitystä, joiden 
tarkoituksena on palvella pienten ja 
keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden 
tarpeita. Nämä markkinat, jotka yleensä 
toimivat tämän direktiivin nojalla 
monenkeskisinä 
kaupankäyntijärjestelminä, tunnetaan 
yleisesti pk-yritysmarkkinoina, 
kasvumarkkinoina tai nuorina 
markkinoina. Uuden pk-yritysten 
kasvumarkkinoiden alaluokan luomisen 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
luokkaan sekä näiden markkinoiden 
rekisteröinnin pitäisi lisätä niiden 
näkyvyyttä ja profiilia ja edesauttaa 

(89) Olisi helpotettava pienten ja 
keskisuurten yritysten mahdollisuuksia 
saada pääomaa ja sellaisten 
erityismarkkinoiden kehitystä, joiden 
tarkoituksena on palvella pienten ja 
keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden 
tarpeita. Nämä markkinat, jotka yleensä 
toimivat tämän direktiivin nojalla 
monenkeskisinä 
kaupankäyntijärjestelminä, tunnetaan 
yleisesti pk-yritysmarkkinoina, 
kasvumarkkinoina tai nuorina 
markkinoina. Uuden pk-yritysten 
kasvumarkkinoiden alaluokan luomisen 
monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien 
luokkaan sekä näiden markkinoiden 
rekisteröinnin pitäisi lisätä niiden 
näkyvyyttä ja profiilia ja edesauttaa 
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yhteisten yleiseurooppalaisten 
sääntelystandardien kehittämistä näille 
markkinoille.

yhteisten yleiseurooppalaisten 
sääntelystandardien kehittämistä näille 
markkinoille. Olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, miten lainsäädännöllä voidaan 
vastaisuudessa edistää näitä markkinoita 
ja niiden käyttöä uutena omaisuuserien 
lajina, joka olisi houkutteleva sijoittajien 
kannalta. Kaikki muu EU:n 
markkinasääntely olisi ajanmukaistettava 
hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi 
ja lisäkannustimien tarjoamiseksi pk-
yritysten listautumiseen pk-yritysten 
kasvumarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 356
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 94 kappale

Komission teksti Tarkistus

(94) Erilaisten monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien merkittävän 
vaikutuksen ja markkinaosuuden vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän osalta 
toimivaltaisen viranomaisen ja sen 
lainkäyttöalueen toimivaltaisen 
viranomaisen, jolla monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa palveluja, 
välille luodaan riittävät yhteistyöjärjestelyt.
Vastaavan kehityksen ennakoimiseksi 
tämä vaatimus olisi laajennettava 
koskemaan myös organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä.

(94) Erilaisten monenkeskisten 
kaupankäyntijärjestelmien merkittävän 
vaikutuksen ja markkinaosuuden vuoksi on 
aiheellista varmistaa, että monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän osalta 
toimivaltaisen viranomaisen ja sen 
lainkäyttöalueen toimivaltaisen 
viranomaisen, jolla monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä tarjoaa palveluja, 
välille luodaan riittävät yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 357
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 99 kappale

Komission teksti Tarkistus

(99) Mahdollisten rikkomusten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
ilmoittamaan mahdollisista tai 
tosiasiallisista rikkomuksista. Nämä 
mekanismit eivät saisi rajoittaa riittävän 
suojan takaamista syytetyille. Olisi otettava 
käyttöön asianmukaiset menettelyt, joilla 
varmistetaan ilmoitetun henkilön oikeus 
puolustukseen ja oikeus tulla kuulluksi 
ennen häntä koskevan lopullisen päätöksen 
tekemistä sekä oikeus hakea 
tuomioistuimelta muutosta häntä 
koskevaan päätökseen.

(99) Mahdollisten rikkomusten 
havaitsemiseksi toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava tarvittavat 
tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava 
tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla 
kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista 
tai tosiasiallisista rikkomuksista.
Työntekijöitä, jotka raportoivat omissa 
laitoksissaan tapahtuneista rikkomisista, 
olisi suojeltava asianmukaisesti, ja heillä 
olisi oltava oikeus esiintyä täysin 
nimettöminä. Nämä mekanismit eivät saisi 
rajoittaa riittävän suojan takaamista 
syytetyille. Olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset menettelyt, joilla 
varmistetaan ilmoitetun henkilön oikeus 
puolustukseen ja oikeus tulla kuulluksi 
ennen häntä koskevan lopullisen päätöksen 
tekemistä sekä oikeus hakea 
tuomioistuimelta muutosta häntä 
koskevaan päätökseen.

Or. en

Tarkistus 358
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 101 kappale

Komission teksti Tarkistus

(101) Tämän direktiivin ei pitäisi
vaikuttaa jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevaan 
lainsäädäntöön.

(101) Tämä direktiivi ei vaikuta
jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia 
seuraamuksia koskevaan lainsäädäntöön.

Or. en
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Perustelu

More precise

Tarkistus 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 108 kappale

Komission teksti Tarkistus

(108) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
yhdenmukaistaminen johdonmukaisella 
tavalla sekä tallettajien, sijoittajien ja 
kuluttajien riittävä suoja. Koska EAMV:lla 
on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia ja 
toimittaa komissiolle teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joihin ei liity poliittisia valintoja.

(108) Finanssipalveluja koskevilla 
teknisillä standardeilla olisi varmistettava 
johdonmukainen yhdenmukaistaminen 
sekä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien 
asianmukainen suoja koko unionissa.
Koska EAMV:lla on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia ja 
toimittaa komissiolle teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joihin ei liity poliittisia valintoja.
Sijoittajien ja kuluttajien johdonmukaisen 
suojan varmistamiseksi kaikilla 
rahoitusmarkkinoiden aloilla, EAVN:n
olisi toimittava mahdollisimman 
läheisessä yhteistyössä kahden muun 
valvontaviranomaisen kanssa 
sekakomitean puitteissa.

Or. en

Perustelu

Sijoittajien ja kuluttajien johdonmukaisen suojan varmistamiseksi kaikilla 
rahoitusmarkkinoiden aloilla, EAVN:n olisi toimittava mahdollisimman läheisessä 
yhteistyössä kahden muun valvontaviranomaisen kanssa sekakomitean puitteissa. (EKP:n 
ehdotus)

Tarkistus 360
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 108 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(108) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
yhdenmukaistaminen johdonmukaisella 
tavalla sekä tallettajien, sijoittajien ja 
kuluttajien riittävä suoja. Koska EAMV:lla 
on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia ja 
toimittaa komissiolle teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joihin ei liity poliittisia valintoja.

(108) Finanssipalvelujen teknisillä 
standardeilla olisi varmistettava 
yhdenmukaistaminen johdonmukaisella 
tavalla sekä tallettajien, sijoittajien ja 
kuluttajien riittävä suoja. Koska EAMV:lla 
on pitkälle menevää 
erityisasiantuntemusta, olisi tehokasta ja 
asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia ja 
toimittaa komissiolle teknisten sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
joihin ei liity poliittisia valintoja.
Sijoittajien ja kuluttajien johdonmukaisen 
suojan varmistamiseksi kaikilla 
rahoitusmarkkinoiden aloilla, EAVN:n 
olisi toimittava mahdollisimman 
läheisessä yhteistyössä kahden muun 
valvontaviranomaisen kanssa 
sekakomitean puitteissa.

Or. en

Perustelu

Sijoittajien ja kuluttajien johdonmukaisen suojan varmistamiseksi kaikilla 
rahoitusmarkkinoiden aloilla, EAVN:n olisi toimittava mahdollisimman läheisessä 
yhteistyössä kahden muun valvontaviranomaisen kanssa sekakomitean puitteissa.

Tarkistus 361
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 109 kappale

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi hyväksyttävä EAMV:n 
laatimat teknisten sääntelystandardien 
luonnokset, jotka koskevat 7 artiklassa 
tarkoitettuja menettelyjä 
sijoituspalveluyritysten toimilupien 
myöntämiseksi ja epäämiseksi, 9 ja 48 

(109) Komission olisi hyväksyttävä 
EAMV:n laatimat teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka 
koskevat 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä sijoituspalveluyritysten 
toimilupien myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
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artiklassa tarkoitettuja ylimmälle 
hallintoelimelle asetettavia vaatimuksia, 12 
artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 27 artiklassa tarkoitettua 
velvollisuutta toteuttaa 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin, 34 ja 54 
artiklassa tarkoitettua yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
palvelujen tarjoamista kolmansien maiden 
yritysten toimesta, 63 artiklassa tarkoitettua 
tietopalvelujen tarjoajien toimilupien 
myöntämistä ja epäämistä, 66 ja 67 
artiklassa tarkoitettuja hyväksytyille 
julkistamisjärjestelyille ja konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajille asetettavia 
vaatimuksia sekä 84 artiklassa tarkoitettua 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Komission olisi hyväksyttävä 
nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset delegoiduilla säädöksillä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.

9 ja 48 artiklassa tarkoitettuja ylimmälle 
hallintoelimelle asetettavia vaatimuksia, 12 
artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 27 artiklassa tarkoitettua 
velvollisuutta toteuttaa 
asiakastoimeksiannot asiakkaalle 
mahdollisimman edullisin ehdoin, 34 ja 54 
artiklassa tarkoitettua yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
palvelujen tarjoamista kolmansien maiden 
yritysten toimesta, 59 artilassa tarkoitettua 
hyödykejohdannaismarkkinoiden 
positionhoidon soveltamista, 63 artiklassa 
tarkoitettua tietopalvelujen tarjoajien 
toimilupien myöntämistä ja epäämistä, 66 
ja 67 artiklassa tarkoitettuja hyväksytyille 
julkistamisjärjestelyille ja konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen tarjoajille asetettavia 
vaatimuksia sekä 84 artiklassa tarkoitettua 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Komission olisi hyväksyttävä 
nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset delegoiduilla säädöksillä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 362
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 110 kappale

Komission teksti Tarkistus

(110) Komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja 
täytäntöönpanosäädöksillä SEUT-
sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen (EU) 
N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

(110) Komissiolle olisi myös siirrettävä 
valta hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan ja asetuksen (EU) 
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EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia 
ja toimittaa komissiolle teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
jotka koskevat 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä sijoituspalveluyritysten 
toimilupien myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 18 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntimenettelyä ja liiketoimien 
loppuunsaattamista monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä ja 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä, 32, 33 ja 53 
artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineellä 
käytävän kaupan keskeyttämistä ja 
lopettamista, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaa, 60 artiklassa tarkoitettua 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäynnin 
hoitajien pitämistä positioista 
ilmoittamista, 78 artiklassa tarkoitettua 
tietojen toimittamista EAMV:lle, 83 
artiklassa tarkoitettua 
yhteistyövelvollisuutta, 84 artiklassa 
tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, 85 artiklassa 
tarkoitettua tiedonvaihtoa sekä 88 
artiklassa tarkoitettua kuulemista ennen 
toimiluvan myöntämistä.

N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.
EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia 
ja toimittaa komissiolle teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset, 
jotka koskevat 7 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä sijoituspalveluyritysten 
toimilupien myöntämiseksi ja epäämiseksi, 
12 artiklassa tarkoitettua määräosuuksien 
hankkimista, 18 artiklassa tarkoitettua 
kaupankäyntimenettelyä ja liiketoimien 
loppuunsaattamista monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, 32, 33 ja 53 
artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineellä 
käytävän kaupan keskeyttämistä ja 
lopettamista, 36 artiklassa tarkoitettua 
vapautta tarjota sijoituspalveluja ja -toimia, 
37 artiklassa tarkoitettua sivuliikkeen 
perustamista, 44 artiklassa tarkoitettua 
kolmansien maiden yritysten 
palvelutarjontaa, 60 artiklassa tarkoitettua 
eri luokkiin kuuluvien kaupankäynnin 
hoitajien pitämistä positioista 
ilmoittamista, 78 artiklassa tarkoitettua 
tietojen toimittamista EAMV:lle, 83 
artiklassa tarkoitettua 
yhteistyövelvollisuutta, 84 artiklassa 
tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten 
välistä yhteistyötä, 85 artiklassa 
tarkoitettua tiedonvaihtoa sekä 88 
artiklassa tarkoitettua kuulemista ennen 
toimiluvan myöntämistä.

Or. en

Tarkistus 363
Anne E. Jensen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 111 kappale

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
jossa arvioidaan organisoitujen 

(111) Komission olisi annettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus, 
jossa arvioidaan organisoitujen 
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kaupankäyntijärjestelmien toimintaa, pk-
yritysten kasvumarkkinoiden järjestelmän 
toimintaa, automatisoidulle ja 
huippunopealle tietokoneistetulle 
kaupankäynnille asetettujen vaatimusten 
vaikutusta, tiettyjen tuotteiden tai 
käytäntöjen kieltämismenettelystä saatuja 
kokemuksia sekä 
hyödykejohdannaismarkkinoihin 
kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusta.

kaupankäyntijärjestelmien toimintaa, pk-
yritysten kasvumarkkinoiden järjestelmän 
toimintaa, automatisoidulle ja 
huippunopealle tietokoneistetulle 
kaupankäynnille asetettujen vaatimusten 
vaikutusta, tiettyjen tuotteiden tai 
käytäntöjen kieltämismenettelystä saatuja 
kokemuksia, konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen keräämisen 
käyttönoton vaikutusta, mukaan luettuna 
markkinatietoja koskeva yleinen 
hinnanmuodostus, sekä 
hyödykejohdannaismarkkinoihin 
kohdistuvien toimenpiteiden vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 364
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 113 kappale

Komission teksti Tarkistus

(113) Konsolidoitujen 
kaupankäyntikäyntitietojen keräämistä 
pidetään vaikeampana toteuttaa 
tapauksissa, joissa ei ole kyse oman 
pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä, ja 
tällaisten kaupankäyntitietojen 
potentiaalisten tarjoajien olisi ensin voitava 
saada kokemusta oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden osalta. Konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen asianmukaisen 
keräämisen helpottamiseksi muiden kuin 
oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden osalta olisi siksi 
huolehdittava siitä, että niiden 
toimenpiteiden toteuttamiselle, joilla 
kyseisen säännös saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, asetetaan 
pidennetty määräaika.

(113) Konsolidoitujen 
kaupankäyntikäyntitietojen keräämistä 
pidetään vaikeampana toteuttaa 
tapauksissa, joissa ei ole kyse oman 
pääoman ehtoisista rahoitusvälineistä, ja 
tällaisten kaupankäyntitietojen 
potentiaalisten tarjoajien olisi ensin voitava 
saada kokemusta oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden osalta. Konsolidoitujen 
kaupankäyntitietojen asianmukaisen 
keräämisen helpottamiseksi muiden kuin 
oman pääoman ehtoisten 
rahoitusvälineiden osalta olisi siksi 
huolehdittava siitä, että niiden 
toimenpiteiden toteuttamiselle, joilla 
kyseisen säännös saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, asetetaan 
pidennetty määräaika. Jos kaupallisten 
ratkaisujen avulla ei kyetä keräämään 
tehokkaasti konsolidoituja 



AM\901763FI.doc 139/140 PE489.463v01-00

FI

kaupankäyntitietoja oman pääoman 
ehtoisista rahoitusvälineistä, komission 
olisi esitettävä oman pääoman ehtoisia 
rahoitusvälineitä koskevien 
konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
keräämistä koskeva julkinen ratkaisu, 
jonka avulla voidaan lisätä 
kaupankäynnin jälkeistä avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 365
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 113 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(113 a) Komission olisi 
arvopaperilainsäädäntöä koskevassa 
tulevassa asetuksessaan annettava 
konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia 
niiden rahoitusvälineiden ylläpidosta ja 
hoidosta, jotka on lueteltu liitteen I B 
osaston 1 luetelmakohdassa, niistä EU:n 
ja muista kuin EU:n tahoista, joille 
voidaan myöntää lupa tämän palvelun 
tarjoamiseen, sekä näiden tahojen 
oikeuksista ja velvollisuuksista 
arvopaperien eheyden, ehdottoman 
avoimuuden ja lopullisen sijoittajan 
oikeuksien takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 366
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 113 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(113 a) Pitkän aikavälin vakauden, 
valvonnan ja rahoitusvirtojen 
kokonaisuuden kannalta on toivottavaa 
lisätä reaaliaikaisen tai lähes 
reaaliaikaisen liiketoimien kartoituksen ja 
automaattisen analysointimenettelyn 
osuutta mahdollisimman suureksi. Tästä 
syystä olisi edistettävä tunnisteiden ja 
tiettyjen dataviestinnän segmenttien 
standardointia oikeudenmukaisilla, 
kohtuullisilla ja syrjimättömillä 
lupamääräyksillä, joita sovellettaisiin 
kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 367
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 113 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(113 b) Komission olisi yhdessä EAMV:n, 
EPV:n ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa 
edistettävä toimillaan tunnisteita, jotka 
ilmaisevat strukturoitujen ja 
monimutkaisten tuotteiden laadun, 
omaisuuserien sisältötyypin ja 
monimutkaisuuden asteen.

Or. en

Perustelu

Tunnisteilla olisi voitava ilmaista, sisältääkö tuote esimerkiksi johdannaisia tai 
takaisinostosopimuksia.


