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Tarkistus 368
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, 
rahoitusvälineisiin (sijoituksiin liittyvät 
välineet mukaan luettuina) säänneltyihin 
markkinoihin tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa.

Or. nl

Tarkistus 369
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, säänneltyihin 
markkinoihin tietopalvelujen tarjoajiin ja 
kolmansien maiden yrityksiin, jotka 
tarjoavat sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 
sijoituspalveluyrityksiin, työntekijöiden 
osakkuuksiin, säänneltyihin markkinoihin 
tietopalvelujen tarjoajiin ja kolmansien 
maiden yrityksiin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja tai harjoittavat 
sijoitustoimintaa unionissa.

Or. en

Tarkistus 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon:

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, jotka liittyvät 
ainoastaan ja suoraan jäsenvaltion tai 
EU:n tason ensisijaiseen vertailukorkoon 
tai kolmannen maan yleisesti 
hyväksyttyyn kansainväliseen 
viitekorkoon.

– 2 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 6 kohtaa, 
14, 16, 17 ja 18 artiklaa,
– II osaston II luvun säännöksiä 29 
artiklan 2 kohdan toista alakohtaa lukuun 
ottamatta,
– II osaston III luvun säännöksiä 
36 artiklan 2-4 kohtaa ja 37 artiklan 2-
6, 9 ja 10 kohtaa lukuun ottamatta,
– 69–80, 84, 89 ja 90 artiklaa

Or. en

Perustelu

Tällä koron määrityksellä varmistetaan, että tärkeimpiä korkoindeksejä kuten Euriboria, 
Liboria tai Yhdysvaltain keskuspankin korkoindeksiä, olivatpa ne kiinteitä tai kelluvia, 
pidetään perustuotteina. Muita kaavan mukaan luotuja korkoja voidaan pitää rakenteellisina 
ja ne ovat rahoitusmarkkinadirektiivin asianmukaisen sääntelyn kohteena.

Tarkistus 371
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon:

3. Tätä direktiiviä sovelletaan myös lupa-
ja toimintaedellytysten osalta 
luottolaitoksiin, joille on myönnetty 
toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon.

– 2 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 6 kohtaa, 
14, 16, 17 ja 18 artiklaa,
– II osaston II luvun säännöksiä 29 
artiklan 2 kohdan toista alakohtaa lukuun 
ottamatta,
– II osaston III luvun säännöksiä 
36 artiklan 2-4 kohtaa ja 37 artiklan 2-
6, 9 ja 10 kohtaa lukuun ottamatta,
– 69–80, 84, 89 ja 90 artiklaa

Or. en

Tarkistus 372
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon:

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon, sekä muille 
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yrityksille, jotka tarjoavat sijoituspalveluja 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa tai 
tarjoavat sijoituksiin liittyviä välineitä:

Or. nl

Tarkistus 373
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten
talletusten myyntiä tai sellaisiin
talletuksiin liittyvää asiakasneuvontaa, 
joiden tuotto ei määräydy suhteessa 
korkoon:

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat strukturoitujen 
talletusten myyntiä tai talletuksiin liittyvää 
asiakasneuvontaa:

Or. en

Perustelu

Varsinaiset talletukset kuten säästökirjatalletukset sekä kiinteät ja vaihtuvakorkoiset 
talletukset olisi jätettävä rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja 
ainoastaan strukturoidut talletukset olisi otettava mukaan.

Tarkistus 374
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 

3. Myös luottolaitoksiin, joille on 
myönnetty toimilupa direktiivin 
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2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja siltä 
osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon:

2006/48/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
tarjoavat yhtä tai useampaa sijoituspalvelua 
tai harjoittavat sijoitustoimintaa ja 
sijoituspalveluyrityksiin ja luottolaitoksiin 
siltä osin kuin ne harjoittavat sellaisten 
talletusten myyntiä tai sellaisiin talletuksiin 
liittyvää asiakasneuvontaa, joiden tuotto ei 
määräydy suhteessa korkoon:

Or. en

Tarkistus 375
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Myös vakuutusyrityksiin ja 
vakuutusedustajiin, sidoksissa olevat 
vakuutusedustajat mukaan luettuina, 
joille on myönnetty lupa tai jotka on 
rekisteröity direktiivin 2002/83/EY, 
direktiivin 2009/138/EY tai direktiivin 
2002/92/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia säännöksiä siltä osin kuin ne 
harjoittavat vakuutuspohjaisten 
talletusten myyntiä tai niihin liittyvää 
asiakasneuvontaa:
– 16 artiklan 3 kohtaa;
– 23–26 artiklaa sekä
– 69–80 artiklaa ja 83–91 artiklaa, kun on 
tarpeellista, jotta toimivaltaiset 
viranomaiset panna täytäntöön 
vakuutuspohjaisiin sijoituksiin liittyvät 
edellä mainitut artiklat.

Or. en

Perustelu

Tässä kohdassa sovelletaan rahoitusmarkkinadirektiivin liiketoimintaosien erityistä 
menettelyä vakuutuspohjaisiin sijoituksiin ja jätetään samalla soveltamatta tarpeettomia 
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artikloita, joilla voi olla odottamattomia vaikutuksia vakuutuspohjaisiin sijoituksiin tai 
vakuutusyrityksiin.

Tarkistus 376
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta 1. Jäljempänä IV osastossa tarkoitettua 
raportointivelvoitetta lukuun ottamatta 
tätä direktiiviä ei sovelleta

Or. en

Perustelu

Position raportoinnista hyödykemarkkinoilla ei saa myöntää poikkeuksia.

Tarkistus 377
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusyrityksiin eikä direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettua jälleen- tai 
edelleenvakuutusta harjoittaviin yrityksiin;

a) vakuutusyrityksiin eikä direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettua jälleen- tai 
edelleenvakuutusta harjoittaviin yrityksiin, 
jos ne eivät tarjoa sijoituksiin liittyviä 
rahoitusvälineitä;

Or. nl

Tarkistus 378
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusyrityksiin eikä direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettua jälleen- tai 
edelleenvakuutusta harjoittaviin yrityksiin;

a) vakuutusyrityksiin eikä direktiivissä 
2009/138/EY tarkoitettua jälleen- tai 
edelleenvakuutusta harjoittaviin yrityksiin 
1 artiklan 4 kohdassa esitetyin 
poikkeuksin;

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus on välttämätön, jotta varmistetaan, että 1 artiklan 4 kohdalla on vaikutusta 
sovellettaessa asianmukaisten rahoitusmarkkinadirektiivin liiketoimintaosien erityistä 
menettelyä vakuutuspohjaisiin sijoituksiin.

Tarkistus 379
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

a a) valtuuttamarkkinoiden spot-
markkinoihin;

Or. en

Tarkistus 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoituspalvelua, kun tätä palvelua tarjotaan 
satunnaisesti ammattitoiminnan yhteydessä 
ja kun tätä ammattitoimintaa säännellään 

c) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoituspalvelua, kun tätä palvelua tarjotaan 
satunnaisesti ammattitoiminnan yhteydessä 
ja kun tätä ammattitoimintaa säännellään 
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lain säännöksin tai hallinnollisin 
määräyksin tai ammattikunnan eettisin 
säännöin, joissa ei suljeta pois tällaisen 
palvelun tarjoamista;

lain säännöksin tai hallinnollisin 
määräyksin;

Or. en

Perustelu

Eettiset säännöt eivät voi koskaan olla lain säännösten tai hallinnollisten määräysten 
tasoisia.

Tarkistus 381
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia; tai

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia tai ellei heillä ole 
suoraa sähköistä pääsyä säännellylle 
markkinalle tai monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään; tai

Or. en

Tarkistus 382
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia; tai

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia eivätkä he harjoita 
huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntiä; tai
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Or. en

Perustelu

Poikkeusten rajoittamista olisi kohdennettava entistä enemmän siten, että 
rahoitusmarkkinadirektiiviin on tarkoitus sisällyttää huippunopean tietokoneistetun 
kaupankäynnin toiment vaikuttamatta sellaisten yritysten toimintoihin, jotka eivät ole 
rahoitusmarkkinadirektiivin kannalta keskeisiä.

Tarkistus 383
Pablo Zalba Bidegain

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

Komission teksti Tarkistus

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia; tai

ii) ole säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseniä tai osapuolia eivätkä he harjoita 4 
artiklassa tarkoitettua huippunopeaa 
tietokoneistettua kaupankäyntiä; tai

Or. en

Tarkistus 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) harjoita algoritmistä kaupankäyntiä;

Or. en

Perustelu

Algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä harjoittaviin 
yrityksin sovellettavat vaatimukset olisi asetettava riippumatta siitä, käyvätkö ne kauppaa 
asiakkaiden toimeksiannosta vai omaan lukuunsa, koska kaupan käynti omaan lukuun ei 
vähennä huolia, jotka liittyvät algoritmisen kaupankäynnin sääntely- ja valvontatarpeeseen 
ottaen huomioon tämäntyyppiseen kaupankäyntiin liittyvien riskien ja kysymysten 
monimutkaisuuden, arkaluonteisuuden ja vakavuuden. (EKP:n ehdotus)
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Tarkistus 385
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) harjoita algoritmistä kaupankäyntiä; 
tai

Or. en

Perustelu

Algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä harjoittaviin 
yrityksin sovellettavat vaatimukset olisi asetettava riippumatta siitä, käyvätkö ne kauppaa 
asiakkaiden toimeksiannosta vai omaan lukuunsa, koska kaupan käynti omaan lukuun ei 
vähennä huolia, jotka liittyvät algoritmisen kaupankäynnin sääntely- ja valvontatarpeeseen 
ottaen huomioon tämäntyyppiseen kaupankäyntiin liittyvien riskien ja kysymysten 
monimutkaisuuden, arkaluonteisuuden ja vakavuuden.

Tarkistus 386
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) harjoita algoritmista kaupankäyntiä 
omaan lukuunsa; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu huippunopeaa tietokoneistettua kaupankäyntiä koskevaan epäviralliseen 
asiakirjaan sisältyvään komission ehdotukseen. On tarpeellista varmistaa, että kaikenlainen 
huippunopea tietokoneistettu kaupankäynti kuuluu direktiivin soveltamisalaan.
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Tarkistus 387
Kay Swinburne

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) ole toimivaltaisen viranomaisen 
mukaan saavuttaneet merkittävää 
markkinaosuutta;

Or. en

Tarkistus 388
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii) käy kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja;

iii) käy kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja; tai

Or. en

Tarkistus 389
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

iii) käy kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja;

iii) kay kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja 
säänneltyjen markkinoiden tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ulkopuolella suunnitelmallisesti, usein 
toistuvasti ja järjestelmällisesti
tarjoamalla kolmansille osapuolille 
avoimen järjestelmän tarkoituksenaan 



PE489.464v01-00 14/175 AM\901764FI.doc

FI

saada nämä mukaan kaupankäyntiin;

Or. en

Tarkistus 390
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) ole päästöoikeuksien tapauksessa 
toiminnanharjoittajina, joilla on 
direktiivin 2003/87/EY mukaisia 
velvoitteita;

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin on katettava päästöoikeuksien kauppaa käyvät muut toimijat.

Tarkistus 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kaikki säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän jäseninä olevat 
markkinatakaajat olisi hyväksyttävä sijoituspalveluyrityksiksi riippumatta niiden kaupan 
käynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä.

Tarkistus 392
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 393
Sylvie Goulard

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 

Poistetaan.
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monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin 
tai niiden johdannaisiin;

Or. en

Tarkistus 394
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin;

Sellaisten 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan 
nojalla tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyjen henkilöiden, jotka 
käyvät rahoitusvälineillä kauppaa omaan 
lukuunsa säännellyn markkinan tai 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
jäseninä tai osapuolina, myös 
markkinatakaajina suhteessa 
hyödykejohdannaisiin, päästöoikeuksiin tai 
niiden johdannaisiin, ei tarvitse täyttää tätä 
poikkeusta koskevia ehtoja;

Or. en

Perustelu

On selvennettävä d) ja i) kohdissa säädettyjen poikkeuksien välistä suhdetta.

Tarkistus 395
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 
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kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin;

1 kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin ja 
joihin sovelletaan 2 artiklaan sisältyvää 
toista poikkeusta;

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto on hämmentävä, joten sitä on selvennettävä.

Tarkistus 396
Pablo Zalba Bidegain

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 
kohdan i alakohdan nojalla tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin henkilöihin, jotka käyvät 
rahoitusvälineillä kauppaa omaan lukuunsa 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin;

Tällä poikkeuksella ei estetä, että 
henkilöihin, jotka käyvät rahoitusvälineillä 
kauppaa omaan lukuunsa säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän jäseninä tai 
osapuolina, myös markkinatakaajina 
suhteessa hyödykejohdannaisiin, 
päästöoikeuksiin tai niiden johdannaisiin, 
sovelletaan 2 artiklaan sisältyvää toista 
poikkeusta;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen sanamuoto "tätä poikkeusta ei sovelleta 2 artiklan 1 kohdan 
i alakohdan [...]" aiheuttaa sekaannusta, joten sitä on selkeytettävä. Poikkeusten rajoittamista 
olisi kohdennettava entistä enemmän siten, että rahoitusmarkkinadirektiiviin on tarkoitus 
sisällyttää huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin toiment vaikuttamatta sellaisten 
yritysten toimintoihin, jotka eivät ole rahoitusmarkkinadirektiivin kannalta keskeisiä.
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Tarkistus 397
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilöihin, joiden tarjoamat 
sijoituspalvelut muodostuvat ainoastaan 
työntekijöiden osallistumisjärjestelmien 
hallinnoinnista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rahoituskriisin aikana työntekijät ja heidän perheensä ovat menettäneet säästöjä, mikä johtuu 
työnantajan maksettavaksi kuuluvien osuuksien arvon huomattavasta alenemisesta. 
Sijoitusriskin ja työntekijän palkan menettämisen riskin keskittäminen samaan yritykseen ei 
ole järkevää. Työnantajan osakkeiden tarjoaminen olisi rinnastettava sijoitusneuvontaan.

Tarkistus 398
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) henkilöihin, joiden tarjoamat 
sijoituspalvelut muodostuvat ainoastaan 
työntekijöiden osallistumisjärjestelmien 
hallinnoinnista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 399
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
ainoastaan sekä työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmien hallinnoinnista 
että ainoastaan niiden omalle 
emoyritykselle, tytäryrityksille tai 
emoyrityksen muille tytäryrityksille 
tarjotuista sijoituspalveluista;

f) henkilöihin, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja, jotka koostuvat 
ainoastaan niiden omalle emoyritykselle, 
tytäryrityksille tai emoyrityksen muille 
tytäryrityksille tarjotuista 
sijoituspalveluista;

Or. en

Perustelu

Kuluttajia olisi suojeltava samoin riippumatta siitä, onko työnantaja osallisena vai antaako 
sijoituspalveluyritys sijoitusneuvoja.

Tarkistus 400
Jean-Paul Gauzès

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

Komission teksti Tarkistus

g a) julkisiin laitoksiin, jotka saavat 
varoja kolmansilta osapuolilta tai 
säilyttävät niiden arvopapereita 
lakisääteisen yleisen edun mukaisesti ja 
näin tehdessään tarjoavat yhtä tai 
useampaa sijoituspalvelua;

Or. fr

Tarkistus 401
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka 
käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja, tai

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka 
käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja tai 
hyödyntämällä algoritmista 
kaupankäyntiä, tai

Or. en

Tarkistus 402
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, 
jotka käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja, tai

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa, tai

Or. de

Tarkistus 403
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka 
käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttamalla asiakastoimeksiantoja, tai

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä omaan 
lukuunsa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka 
käyvät kauppaa omaan lukuunsa 
toteuttaessaan asiakastoimeksiantoja, tai

Or. en
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Tarkistus 404
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– käyvät kauppaa rahoitusvälineillä
omaan lukuunsa toteuttamalla niiden 
omistajien ja osakkuus- ja tytäryhtiöiden 
toimeksiantoja yhteisjohtoisten yritysten 
tapauksessa;

Or. de

Perustelu

Emo- ja tytäryrityksiä koskevissa ehdotetuissa määritelmissä ei oteta huomioon tiettyjä 
yritysrakenteita. Energiateollisuudessa pienet ja keskisuuret yritykset ovat perustaneet 
yhteisiä kauppahuoneita pysyäkseen tai toimiakseen aktiivisesti markkinoilla. 
Rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistamisessa on otettava nämä rakenteet huomioon 
tasapainoisen ja oikeudenmukaisen sääntelyn varmistamiseksi.

Tarkistus 405
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– käyvät päästöoikeuksien kauppaan 
lukuunottamatta henkilöitä, jotka eivät 
ole toimijoita, joilla on direktiivin 
2008/87/EY 
(päästöoikeuskauppajärjestelmä) 
mukaisia noudattamista koskevia 
velvoitteita;

Or. en
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Tarkistus 406
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarjoavat muussa kuin omaan lukuunsa 
käytävässä kaupassa sijoituspalveluja, 
jotka liittyvät hyödykejohdannaisiin, tai 
liitteen I osaan C.10 sisältyviä 
johdannaissopimuksia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia pääasiallisen 
liiketoimintansa kohteena oleville 
asiakkaille,

– tarjoavat muussa kuin omaan lukuunsa 
käytävässä kaupassa sijoituspalveluja, 
jotka liittyvät hyödykejohdannaisiin, tai 
liitteen I osaan C.10 sisältyviä 
johdannaissopimuksia tai päästöoikeuksia 
tai niiden johdannaisia pääasiallisen 
liiketoimintansa kohteena oleville 
asiakkaille, jos tarjottuihin 
sijoituspalveluihin sisältyvät transaktiot 
ovat suoraan sidoksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan ja fyysisen 
toiminnan suojaamiseen,

Or. en

Tarkistus 407
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että ryhmätasolla, riippumatta 
siitä, onko kyse konsolidointiryhmästä tai 
muusta yritysryhmästä tai pääasiallisen 
liiketoiminnan osalta omistajista ja niiden 
osakkuus- ja tytäryhtiöistä 
yhteisjohtoisten yritysten tapauksessa,
tämä tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana tai omistajien ja niiden 
osakkuus- ja tytäryhtiöiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintana, kun 
palvelut tarjoaa yhteisjohtoinen yritys, ja 
niiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole 
tässä direktiivissä tarkoitettua 
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sijoituspalvelujen tarjontaa tai direktiivissä 
2006/48/EY tarkoitettua pankkipalvelujen 
tarjontaa;

Or. en

Perustelu

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies.The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

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

Tarkistus 408
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja oheisliiketoiminta ei 
ole laajuudeltaan ja ominaispiirteiltään 
huomattava osa kyseisen liiketoiminta-
alan markkinoita eikä vaikuta niihin 
merkittävästi ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

Or. en
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Tarkistus 409
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa tai 
hyödykejohdannaisiin liittyvää 
markkinatakaajana toimimista;

Or. en

Perustelu

Pääasiallisen liikentoiminnan oheistoimintaa koskevan määritelmän olisi oltava suppea, jotta 
sääntelyn suhteen minimoidaan mahdolliset eriarvoiset toimintaedellytykset, joiden vallitessa 
samoja toimintoja harjoittavat yksiköt ovat erilaisen sääntelyn alaisia. Tasavertaiset 
toimintaedellytykset sääntelyn alalla suojelisivat osallistujia, loppukäyttäjiä ja markkinoiden 
eheyttä sekä poistaisivat mielivaltaisen sääntelyn mahdollisuuden, kun samoja toimintoja 
kohdellaan johdonmukaisesti.

Tarkistus 410
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että ryhmätasolla tällaisten 
investointipalvelujen tarjoaminen on 
merkitykseltään vähäistä ja tapahtuu 
kaikissa tapauksissa niiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintana ja niiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen 
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
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tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa;

Or. en

Tarkistus 411
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että ryhmätasolla tämä 
tapahtuu kaikissa tapauksissa niiden 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintana ja niiden pääasiallinen 
liiketoiminta ei ole tässä direktiivissä 
tarkoitettua sijoituspalvelujen tarjontaa tai 
direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettua 
pankkipalvelujen tarjontaa;

edellyttäen, että ryhmätasolla, riippumatta 
siitä, onko kyse konsolidointiryhmästä vai 
muusta yritysryhmästä, tämä tapahtuu 
kaikissa tapauksissa niiden pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintana ja niiden 
pääasiallinen liiketoiminta ei ole tässä 
direktiivissä tarkoitettua sijoituspalvelujen
tarjontaa tai direktiivissä 2006/48/EY 
tarkoitettua pankkipalvelujen tarjontaa;

Or. de

Tarkistus 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

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

Komission teksti Tarkistus

paitsi jos ne ovat kauppapaikan jäseniä 
tai osapuolia;

Or. en

Perustelu

Pääasiallisesta liiketoiminnasta riippumatta kaikkiin toimijoihin, jotka ovat kauppapaikan 
osapuolia, olisi sovellettava samaa sääntelykehystä.
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Tarkistus 413
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yrityksiin, joiden tarjoamat 
sijoituspalvelut ja/tai harjoittamat 
sijoitustoimet muodostuvat ainoastaan 
kaupankäynnistä omaan lukuun futuuri-, 
optio- tai muilla johdannaismarkkinoilla 
ja käteismarkkinoilla yksinomaan 
johdannaismarkkinoilla tehtyjen 
sijoitusten suojaamiseksi tai jotka käyvät 
kauppaa näiden markkinoiden muiden 
markkinaosapuolten lukuun tai jotka 
asettavat näiden markkinoiden osapuolille 
hinnat ja jotka ovat näiden markkinoiden 
selvitysosapuolten takaamia, kun 
kyseisten markkinoiden selvitysosapuolet 
ottavat vastuun näiden yritysten tekemien 
sopimusten täyttämisen varmistamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä poikkeus ei enää tunnu merkitykselliseltä nykyisillä markkinoilla.

Tarkistus 414
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) yrityksiin, joiden tarjoamat 
sijoituspalvelut ja/tai harjoittamat 
sijoitustoimet muodostuvat ainoastaan 
kaupankäynnistä omaan lukuun futuuri-, 
optio- tai muilla johdannaismarkkinoilla 
ja käteismarkkinoilla yksinomaan 
johdannaismarkkinoilla tehtyjen 

Poistetaan.
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sijoitusten suojaamiseksi tai jotka käyvät 
kauppaa näiden markkinoiden muiden 
markkinaosapuolten lukuun tai jotka 
asettavat näiden markkinoiden osapuolille 
hinnat ja jotka ovat näiden markkinoiden 
selvitysosapuolten takaamia, kun 
kyseisten markkinoiden selvitysosapuolet 
ottavat vastuun näiden yritysten tekemien 
sopimusten täyttämisen varmistamisesta;

Or. en

Tarkistus 415
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 4 
kohdassa tai direktiivin 2009/73/EY 2 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin 
siirtoverkonhaltijoihin niiden hoitaessa 
kyseisten direktiivien tai asetuksen (EY) 
N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 
715/2009 mukaisia tehtäviään, eikä 
mainittujen asetusten mukaisiin 
verkkosääntöihin ja suuntaviivoihin. 

n) direktiivin 2009/72/EY 2 artiklan 
4 kohdassa ja 2 artiklan 6 kohdassa tai 
direktiivin 2009/73/EY 2 artiklan 
4 kohdassa, 2 artiklan 6 kohdassa tai 
2 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuihin 
siirtoverkon, jakeluverkon, 
varastointilaitteiston ja nesteytetyn 
maakaasun käsittelylaitteiston haltijoihin 
niiden hoitaessa kyseisten direktiivien tai 
asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai asetuksen 
(EY) N:o 715/2009 mukaisia tehtäviään, 
eikä mainittujen asetusten mukaisiin 
verkkosääntöihin ja suuntaviivoihin.

Or. en

Perustelu

Siirtoverkonhaltijoiden merkityksen tunnustaminen on tärkeää, ja se on syytä sisällyttää 
tekstiin. Samoin olisi kuitenkin meneteltävä direktiivin 2009/73/EY mukaisesti jakeluverkon 
sekä varastointilaitteistojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoiden 
suhteen.
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Tarkistus 416
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) henkilöihin, jotka käyvät kauppaa 
ainoastaan omaan lukuun finanssialan 
ulkopuolisen yritystoiminnan osana tai 
osana finanssialan ulkopuolista 
hyödykekauppaa suojatakseen 
tuotantoon, kulutukseen tai finanssialan 
ulkopuoliseen toimintaan liittyviä toimia 
yritysryhmässä, johon henkilö kuuluu.

Or. en

Tarkistus 417
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) finanssialan ulkopuolisiin 
vastapuoliin, jotka eivät kuulu 
selvitysvelvollisuuden piiriin 
asetuksen(EU) N:o .../... [EMIR] 
10 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln:
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach der MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme 
von der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.
Daher wird durch die Änderung klargestellt, dass nicht-finanzielle Gegenparteien, die nicht 
der Clearingverpflichtung nach Artikel [7/10] der Verordnung [ ] (EMIR) unterliegen, auch 
keine Wertpapierfirma i.S.d. MiFID II (und damit keine  finanzielle Gegenpartei) sind.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

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

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä i, j a k alakohdassa 
tarkoitettuja henkilöitä ja yrityksiä ei 
pidetä vaatimuksista vapautettuina, ellei 
toimivaltainen viranomainen myönnä 
poikkeusta.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen sijoituspalveluyritysten tai henkilöiden olisi esitettävä perusteet sille, että niille 
myönnetään poikkeus tästä direktiivistä.

Tarkistus 419
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaatimukset, joista tämän artiklan 1 
artiklassa tarkoitetuille laitoksille ja 
henkilöille ei voida myöntää poikkeusta, 
sisältävät seuraavat seikat, mutta eivät 
rajoitu niihin:
– ilmoitusvelvoitteet;
– kiellot;
– positiolimiitit;
– kuluttajansuoja; sekä
– toimiluvan myöntämisen edellytykset;

Or. en



PE489.464v01-00 30/175 AM\901764FI.doc

FI

Tarkistus 420
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Delegoidut säädökset, joilla selvennetään poikkeuksia ja sitä, että toimintaa on pidettävä 
oheistoimintana tai satunnaisesti harjoitettavana, eivät ole tarpeen, koska tällaisissa 
vaihteluissa voi olla jäsenvaltioiden välisiä eroja ja ne olisi hoidettava kansallisen 
toimeenpanon avulla.

Tarkistus 421
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 

EAMV analysoi kerran vuodessa, 
täyttävätkö markkinaosapuolet edelleen 
asianmukaista poikkeusta koskevat 
edellytykset.
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pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

EAMV tiedottaa markkinaosapuolille 
analyysien tuloksista kolmen työpäivän 
kuluessa.
Mikäli markkinaosapuoli ei täytä enää 
edellytyksiä, markkinaosapuolen on 
täytettävä kaikki tässä direktiivissä 
asetetut vaatimukset kahdeksan päivän 
kuluttua siitä, kun markkinaosapuoli on 
saanut tiedot EAMV:ltä kolmannen 
alakohdan mukaisesti. 
Markkinaosapuolen on täytettävä kaikki 
vaatimukset, jotta se voi osoittaa 
EAMV:lle, että se täyttää taas poikkeusta 
koskevat edellytykset.

Or. en

Tarkistus 422
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

EAMV toimittaa komissiolle teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, jotka 
koskevat toimenpiteitä 1 kohdan c ja 
i alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
osalta sen selventämiseksi, millä 
perusteella jokin toiminta on ryhmätasolla 
katsottava pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi, ja sellaisen kynnysarvon 
määrittämiseksi, jonka perusteella 
markkinaosuus ja vaikutukset 
markkinoihin ovat merkittävät, sekä sen 
määrittämiseksi, milloin palveluntarjonta 
on luonteeltaan satunnaista.

Or. en
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Tarkistus 423
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi sekä merkitykseltään 
vähäiseksi ja milloin palveluntarjonta on 
luonteeltaan satunnaista.

Or. en

Tarkistus 424
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c ja i alakohdassa
tarkoitettujen poikkeusten osalta sen 
selventämiseksi, millä perusteella jokin 
toiminta on ryhmätasolla katsottava 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

Komissio hyväksyy 94 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
toimenpiteitä 1 kohdan c, d 
ja i alakohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
osalta sen selventämiseksi, millä 
perusteella jokin toiminta on ryhmätasolla 
katsottava pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoiminnaksi ja milloin 
palveluntarjonta on luonteeltaan 
satunnaista.

Or. en
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Tarkistus 425
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perusteissa, joiden mukaan määritetään, 
onko jokin toiminta pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintaa, on otettava 
huomioon ainakin seuraavat tekijät:

Poistetaan.

– missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä,
– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

Or. en

Tarkistus 426
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Perusteissa, joiden mukaan määritetään, 
onko jokin toiminta pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintaa, on otettava 
huomioon ainakin seuraavat tekijät:

Perusteissa, joiden mukaan määritetään, 
onko jokin toiminta pääasiallisen 
liiketoiminnan oheistoimintaa ja että 
oheisliiketoiminta ei ole laajuudeltaan ja 
ominaispiirteiltään huomattava osa
kyseisen liiketoiminta-alan markkinoita 
eikä vaikuta niihin merkittävästi, on 
otettava huomioon ainakin seuraavat 
tekijät:

Or. en
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Tarkistus 427
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä,

a) missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä,

Or. en

Tarkistus 428
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

b) toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma ja toiminnasta johtuva riski siten, 
että molemmat ovat suhteessa ryhmän 
toimintaan,

Or. en

Perustelu

On säädettävä selkeästä poikkeuksesta rahoitusalan ulkopuolisille yrityksille, "joihin sisältyy 
suojausta (hedging) tuotantoon liittyviltä ja muilta riskeiltä". Oheistoiminnan määritelmän ei 
pitäisi siksi sisältää a) miten laajasti oheistoiminta alentaa riskiä, vaan b) oheistoiminnan 
luonne on myös perusteltava vertaamalla toiminnan kokoa (toiminnan toteuttamiseksi 
käytetyn pääoman avulla) pääasiallisen liiketoiminnan kokoon.

Tarkistus 429
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

toiminnan toteuttamiseksi käytetty pääoma 
tai toiminnasta johtuva riski 
kummassakin tapauksessa suhteessa 
ryhmän toimintaan kokonaisuutena 
toiminnan tapahtuessa vähintään toisiin 
toimintoihin liittyvillä markkinoilla.

Or. de

Perustelu

Nichtfinanzunternehmen, die in erster Linie handeln um produktionsbezogene und sonstige 
Risiken abzusichern und zu optimieren, sollten von der Nebentätigkeitsausnahme Gebrauch 
machen können und vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen bleiben.  Neben 
dem Kriterium nach Buchstabe a muss die Frage, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, 
mittels eines Vergleichs des Umfangs der Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder 
der eingegangenen Risiken) mit dem Umfang der Haupttätigkeit beantwortet werden und 
dabei sollte sichergestellt werden, dass die Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten 
handeln, die mit der Haupttätigkeit der Unternehmensgruppe zusammenhängen.

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

Tarkistus 430
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

– toiminnan toteuttamiseksi käytetyn 
pääoman osuus suhteessa ryhmätasolla 
käytettyyn pääomaan;

Or. en

Perustelu

Myös muita tekijöitä olisi huomioitava määritettäessä, voidaanko jonkin finanssialan 
ulkopuolisen vastapuolen toiminta katsoa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi. 
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Tämä on erityisen tärkeää energiayritysten kannalta, koska näiden yritysten on kehitettävä 
toimintaa myös rahoitusvälineiden alalla hallitakseen riskejä, jotka liittyvät siihen, että niiden 
muodostaman ryhmän liiketoiminnassa tarvittavien hyödykkeiden hinnat vaihtelevat

Tarkistus 431
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

– toiminnan toteuttamiseksi käytetyn 
pääoman osuus suhteessa ryhmätasolla 
käytettyyn pääomaan;
– toiminnan liittyminen hyödykeriskien 
tai ryhmän kaupallisesta liiketoiminnasta 
johtuvien muiden riskien hallintaan.

Or. en

Perustelu

Myös muita tekijöitä olisi huomioitava määritettäessä, voidaanko jonkin finanssialan 
ulkopuolisen vastapuolen toiminta katsoa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi. 
Tämä on erityisen tärkeää energiayritysten kannalta, koska näiden yritysten on kehitettävä 
toimintaa myös rahoitusvälineiden alalla hallitakseen riskejä, jotka liittyvät siihen, että niiden 
muodostaman ryhmän liiketoiminnassa tarvittavien hyödykkeiden hinnat vaihtelevat.

Tarkistus 432
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma.

– toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma sekä

– missä määrin toiminta muodostaa 
todellisen tulonlähteen ryhmätasolla.

Or. en
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Perustelu

Pääasiallisen liikentoiminnan oheistoimintaa koskevan määritelmän olisi oltava suppea, jotta 
sääntelyn suhteen minimoidaan mahdolliset eriarvoiset toimintaedellytykset, joiden vallitessa 
samoja toimintoja harjoittavat yksiköt ovat erilaisen sääntelyn alaisia. Tasavertaiset 
toimintaedellytykset sääntelyn alalla suojelisivat osallistujia, loppukäyttäjiä ja markkinoiden 
eheyttä sekä poistaisivat mielivaltaisen sääntelyn mahdollisuuden, kun samoja toimintoja 
kohdellaan johdonmukaisesti.

Tarkistus 433
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) missä määrin toimintaa käytetään 
kaupallisten riskien tai pääasiallisen 
liiketoiminnan yritysrahoitukseen 
liittyvien riskien hallintaan;

Or. en

Perustelu

Kolmantena kriteerinä c) olisi varmistettava, että kaupalliset yritykset käyvät kauppaa 
ainoastaan rahoitusvälineillä, jotka liittyvät pääasialliseen liiketoimintaan yritysryhmässä, 
johon laitos tai henkilö kuuluu.

Tarkistus 434
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

toiminnan liittyminen hyödykeriskien tai 
ryhmän kaupallisesta liiketoiminnasta 
johtuvien muiden riskien hallintaan.
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Or. de

Perustelu

Um die in Erwägung 88 erwähnten Prinzipien anzuwenden, muss eine klare 
Ausnahmeregelung für die Tätigkeiten von Nicht-Finanzunternehmen geschaffen werden, die 
der Absicherung mit der Produktion verbundener und weiterer Risiken dienen. Es sollte auch 
geklärt werden, ob es sich um eine Nebentätigkeit handelt, und zwar indem der Umfang der 
Tätigkeit (anhand des eingesetzten Kapitals oder der eingegangenen Risiken) mit dem 
Umfang der Haupttätigkeit verglichen wird. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die 
Unternehmen nur mit Finanzinstrumenten handeln, die mit der Haupttätigkeit der 
Unternehmensgruppe zusammenhängen, der das Unternehmen/die Person angehört.

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

Tarkistus 435
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– markkinaosuus kyseisillä markkinoilla 
ja hallussa pidettyjen positioiden koko.

Or. en

Tarkistus 436
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– toiminnan liittyminen hyödykeriskien 
tai ryhmän kaupallisesta liiketoiminnasta 
johtuvien muiden riskien hallintaan.

Or. en
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Perustelu

Myös muita tekijöitä olisi huomioitava määritettäessä, voidaanko jonkin finanssialan 
ulkopuolisen vastapuolen toiminta katsoa pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi. 
Tämä on erityisen tärkeää energiayritysten kannalta, koska näiden yritysten on kehitettävä 
toimintaa myös rahoitusvälineiden alalla hallitakseen riskejä, jotka liittyvät siihen, että niiden 
muodostaman ryhmän liiketoiminnassa tarvittavien hyödykkeiden hinnat vaihtelevat

Tarkistus 437
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) yrityksen yhteenlaskettujen 
nettomääräisten positioiden ja vastuiden 
merkitys järjestelmän kannalta 
asetuksen(EU) N:o .../... [EMIR] 10 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Neljännellä kriteerillä d) varmistetaan, että järjestelmän kannalta merkityksettömiä 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia koskeva EMIR:n poikkeus pysyy voimassa toisessa 
rahoitusmarkkinadirektiivissä. Tämän kriteerin mukaan ottamisella pyritään estämään se, 
että finanssialan ulkpuoliset yritykset, jotka eivät ole järjestelmän kannalta merkittäviä, 
jäävät EMIR:n selvityskynnysarvon alapuolelle.

Tarkistus 438
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ryhmän sisäiset liiketoimet asetuksen 
(EU) N:o .../... [EMIR 3 artiklan 
mukaisesti likviditeetin ja/tai 
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riskienhallinnan osalta.

Or. de

Perustelu

Nicht-finanzielle Firmen sind von EMIR und MiFID II in vergleichbarer Weise zu behandeln:
Nach EMIR von der Clearingverpflichtung ausgenommene nicht-finanzielle Firmen dürfen 
nach MiFID II nicht als Finanzinstitutionen definiert werden, da ansonsten die Ausnahme von 
der Clearingverpflichtung für nicht-finanzielle Firmen nach EMIR unterlaufen würde.Nach 
EMIR unterliegen interne Transaktionen nicht der Clearingverpflichtung bzw. sind bei der 
Beurteilung, ob ein nicht-finanzielles Unternehmen die Clearingschwellenwert überschreitet, 
außer Betracht zu lassen. Üblicherweise werden die kommerziellen Risiken der verschiedenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe durch interne Transaktionen zum Zwecke eines 
zentralen, effektiven Risikomanagements auf ein einziges Unternehmen oder eine 
Unternehmenseinheit übertragen, welche(s) dann diese Risken für die gesamte 
Unternehmensgruppe über externe Transaktionen mit Finanzinstrumenten reduzieren soll.

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

Tarkistus 439
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – 2 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– markkinatakaustoimintaa koskevat 
velvoitteet säännellyillä markkinoilla ja 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä.

Or. de

Perustelu

Finanssialan ulkopuolisia yrityksiä olisi kohdeltava yhtäläisesti EMIR:n ja toisen 
rahoitusmarkkinadirektiivi mukaisesti. Toisessa rahoitusmarkkinadirektiivissä EMIR:n 
mukaisesti selvitysvelvoitteista vapautettuja yrityksiä ei saa määritellä rahoituslaitoksiksi, 
koska muuten EMIR:n selvitysvelvollisuutta koskevaa poikkeusta finanssialan ulkopuolisten 
yritysten osalta heikennettäisiin. EMIR:n mukaan selvitysvelvoite ei koske sisäisiä liiketoimia, 
toisin sanoen ne jätetään huomiotta, kuna arvioidaan sitä, ylittääkö finanssialan ulkopuolinen 
yritys selvityskynnysarvon.
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Tarkistus 440
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 a–2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2012].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 441
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään perusteet sen 
määrittämiseksi, onko jokin toiminta 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, ottaen huomioon ainakin 
seuraavat tekijät:
a) missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä;
b) toiminnan toteuttamiseksi käytetty 
pääoma ja toiminnasta johtuva riski siten, 
että molemmat ovat suhteessa ryhmän 
toimintaan;
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c) toiminnan liittyminen ainoastaan 
hyödykeriskien tai ryhmän kaupallisesta 
liiketoiminnasta johtuvien muiden riskien 
hallintaan.

Or. en

Tarkistus 442
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joilla 
täsmennetään perusteet sen 
määrittämiseksi, onko jokin toiminta 
pääasiallisen liiketoiminnan 
oheistoimintaa, ottaen huomioon ainakin 
seuraavat tekijät:
a) missä määrin toiminta objektiivisesti 
mitattavasti vähentää kaupalliseen 
toimintaan tai yritysrahoitukseen 
välittömästi liittyviä riskejä;
b) vaatimus, että oheistoiminta on 
toiminnassa vähemmistönä ryhmätasolla 
ja yhteisötasolla, paitsi jos palveluja 
tarjotaan vain saman ryhmän muille 
jäsenille;
c) toteutetun kaupankäynnin tai 
tarjottujen sijoituspalvelujen määrä 
verrattuna samaa toimintaa harjoittaviin 
tai samoja palveluja tarjoaviin 
rahoituslaitoksiin;
d) halu rajoittaa nettoluottoriski 
järjestelmän kannalta vähemmän tärkeille 
tasoille;
e) pääasiallisesta liiketoiminnasta 
johtuvaan markkinariskiin liittyvää 
toimintaa koskevan markkinariskin 
laajuus.
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EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 443
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisella tasolla käyttöön otetetut poikkeukset voisivat edistää entisestään kilpailua 
mahdollisimman heikkoa sääntelyä eurooppalaisen yhdenmukaistamisen sijaan.

Tarkistus 444
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tätä direktiiviä sellaisiin

1. Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
soveltamatta tämän direktiivin 9, 15, 36, 



PE489.464v01-00 44/175 AM\901764FI.doc

FI

henkilöihin, joiden kotijäsenvaltioita ne 
ovat ja jotka

37, 38, 39 ja 41–58 artiklaa henkilöihin, 
jotka

Or. en

Tarkistus 445
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– saavat tarjota ainoastaan 
sijoitusneuvontana annettavaa 
sijoituspalvelua, joka voi sisältää tai olla 
sisältämättä siirrettävien arvopapereiden ja 
yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevien 
toimeksiantojen vastaanottamista ja 
välittämistä; ja

– saavat tarjota ainoastaan 
sijoitusneuvontana annettavaa 
sijoituspalvelua, joka voi sisältää tai olla 
sisältämättä siirrettävien arvopapereiden ja 
yhteissijoitusyritysten osuuksia koskevien 
toimeksiantojen vastaanottamista ja 
välittämistä, ja ottaa vastaan ja välittää 
siirtokelpoisia arvopapereita koskevia 
toimeksiantoja sekä yhteissijoitusyritysten 
osuuksia asiakkaan aloitteesta; ja

Or. en

Tarkistus 446
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – loppuosa

Komission teksti Tarkistus

edellyttäen, että nämä henkilöt ovat saaneet 
toimiluvan ja näiden henkilöiden toimintaa 
säännellään kansallisella tasolla. 
Kansallisissa järjestelmissä näihin 
henkilöihin olisi sovellettava vaatimuksia, 
jotka vähintään vastaavat seuraavia tämän 
direktiivin vaatimuksia:

edellyttäen, että nämä henkilöt ovat saaneet 
toimiluvan ja näiden henkilöiden toimintaa 
säännellään kansallisella tasolla. 
Kansallisissa järjestelmissä näihin 
henkilöihin olisi sovellettava vaatimuksia, 
jotka vähintään vastaavat seuraavia tämän 
direktiivin vaatimuksia, ottaen huomioon 
niiden koon, riskiprofiilin ja oikeudellisen 
luonteen:
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Or. en

Tarkistus 447
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – v alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) toimilupaedellytykset ja menettelyt ja 
jatkuvan valvonnan edellytykset ja 
menettelyt, joista säädetään 5 artiklan 1 ja 
3 kohdassa sekä 7, 8, 9, 10, 21 ja 22 
artiklassa;

i) toimilupaedellytykset ja menettelyt ja 
jatkuvan valvonnan edellytykset ja 
menettelyt, joista säädetään 5 artiklan 1 ja 
3 kohdassa sekä 7, 8, 9, 10, 21, 22 ja 23 
artiklassa sekä komission 94 artiklan 
mukaisesti antamissa delegoiduissa 
säädöksissä;

Or. en

Perustelu

Eturistiriitoja koskevat säännökset olisi otettava mukaan.

Tarkistus 448
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – v alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) organisaatiota koskevat vaatimukset, 
joista säädetään 16 artiklan 3 kohdassa 
sekä komission 94 artiklan mukaisesti 
antamissa delegoiduissa säädöksissä.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että eturistiriidat vältetään asianmukaisen organisaation avulla.
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Tarkistus 449
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 1 
kohdan nojalla jätetyt henkilöt kuuluvat 
direktiivin 97/9/EY mukaisesti 
hyväksyttyyn sijoittajien 
korvausjärjestelmään tai järjestelmään, 
joka tarjoaa vastaavan suojan asiakkailleen.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 1 
kohdan nojalla jätetyt henkilöt kuuluvat 
direktiivin 97/9/EY mukaisesti 
hyväksyttyyn sijoittajien 
korvausjärjestelmään tai järjestelmään, 
joka tarjoaa vastaavan suojan asiakkailleen.
Jäsenvaltiot voivat sallia 
vastuuvakuutukset vaihtoehtoisena 
vakuutuksena silloin kun se on aiheellista 
ja oikeassa suhteessa tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle 1 kohdan 
nojalla jätettyjen henkilöiden koko, 
riskiprofiili ja oikeudellinen luonne 
huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 450
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä vaatimusta ei sovelleta tuotteisiin, 
jotka jo ovat sijoittajansuojavaatimusten 
alaisia esimerkiksi mutta ei ainoastaan 
UCITS-rahastoja koskevan erillisen 
järjestelmän mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

UCITS-rahastojen kaltaisiin tuotteisiin sovelletaan jo erityistä oikeudellista järjestelmää, 
joka jo sisältää yksityiskohtaiset yksityissijoittajien sijoittajansuojavaatimukset, ja sijoittajien 
korvausjärjestelmiä koskevan direktiivin tarkistamisesta viimeksi käydyn keskustelun 
perusteella niitä ei pidä sisällyttää tämän tekstin soveltamisalaan.

Tarkistus 451
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Näissä kansallisissa järjestelmissä 
voidaan antaa toimivaltaisille 
viranomaisille valtuudet delegoida 
tehtäviä, jotka liittyvät luvan 
myöntämiseen, alkuperäisten lupaehtojen 
tarkistamiseen sekä 5, 21 ja 22 artiklassa 
tarkoitettujen toimintavaatimusten 
säännölliseen valvontaan 69 artiklan 2 
kohdassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 452
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) 'sijoituspalvelulla ja -toiminnalla' 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuja 
palveluja ja toimia, jotka liittyvät liitteessä 
I olevassa C osassa lueteltuihin välineisiin; 

1) "sijoituspalvelulla ja -toiminnalla" 
liitteessä I olevassa A osassa lueteltuja 
palveluja ja toimia, jotka liittyvät liitteessä 
I olevassa C ja C a osassa lueteltuihin 
välineisiin;
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Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien kaupan on kuuluttava MiFID:n, MAR:n ja MAD:n piiriin, mutta ei 
rahoitusvälineen luonteisena, ja se on sijoitettava erilliseen jaksoon.

Tarkistus 453
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 94 mukaisilla 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
joissa määritetään

EAMV voi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnokset, joissa 
määrätään

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla EAMV - tekninen tarkistus.

Tarkistus 454
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
________________
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* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on …

Or. en

Tarkistus 455
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) 'sijoitusneuvonnalla' joko asiakkaan 
pyynnöstä tai sijoituspalveluyrityksen 
aloitteesta tapahtuvaa yksilöllisten 
suositusten antamista asiakkaalle yhdestä 
tai useammasta rahoitusvälineisiin 
liittyvästä liiketoimesta;

3) 'sijoitusneuvonnalla' joko asiakkaan 
pyynnöstä tai sijoituspalveluyrityksen 
aloitteesta tapahtuvaa yksilöllisten 
suositusten riippumatonta antamista 
asiakkaalle yhdestä tai useammasta 
sellaisiin rahoitusvälineisiin liittyvästä 
liiketoimesta, joita ei ole laskenut 
liikkeeseen neuvonantaja tai 
taloudellisesti riippuvainen 
liikeeseenlaskija, joka on riippumaton 
kolmannnen osapuolen tai kolmannen 
osapuolen puolesta toimivan henkilön 
maksamista palkkioista, provisioista ja 
kannustimista tai tarjoamista muista 
eduista asiakkaille tarjottavaan palveluun 
liittyen;

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan kuluttajaliiton ehdotukseen.

Tarkistus 456
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a) 'tuotetiedoilla' joko asiakkaan 
pyynnöstä tai sijoituspalveluyrityksen 
aloitteesta tapahtuvaa yksilöllisten 
suositusten antamista asiakkaalle yhdestä 
tai useammasta rahoitusvälineisiin 
liittyvästä liiketoimesta;

Or. en

Tarkistus 457
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) 'riippumattomalla 
sijoitusneuvonnalla' kaikkien 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden kattavaan ja 
oikeudenmukaiseen analyysiin 
perustuvaa sijoitusneuvontaa tuotteista, 
jotka pystyvät täyttämään 
yksityisasiakkaan investointitarpeet ja 
-tavoitteet, ja sellaisten neuvojen 
antamiseen, jotka ovat puolueettomia sekä 
rajoittamatta ja suoraan asiakkaan 
korvaamia ja joihin eivät kuulu maksut, 
provisiot tai kolmannen osapuolen tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimivan 
henkilön maksamat tai tarjoamat edut 
asiakkaille tarjottaviin palveluihin 
liittyen;

Or. en

Tarkistus 458
Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’toimeksiantojen toteuttamisella 
asiakkaiden lukuun’ toimimista sopimusten 
tekemiseksi yhden tai useamman 
rahoitusvälineen ostosta tai myynnistä 
asiakkaan lukuun. Toimeksiantojen 
toteuttamiseen kuuluu luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen 
liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden 
myymistä koskevien sopimusten tekeminen 
niiden liikkeeseenlaskun ajankohtana;

4) 'toimeksiantojen toteuttamisella 
asiakkaiden lukuun' toimimista sopimusten 
tekemiseksi yhden tai useamman 
rahoitusvälineen ostosta tai myynnistä 
asiakkaan lukuun, myös täsmäytetyn 
kaupankäyntimallin (back-to-back) 
mukaisesti. Toimeksiantojen 
toteuttamiseen kuuluu luottolaitoksen tai 
sijoituspalveluyrityksen 
liikkeeseenlaskemien rahoitusvälineiden 
myymistä koskevien sopimusten tekeminen 
niiden liikkeeseenlaskun ajankohtana;

Or. en

Perustelu

Komion ehdottamasta sanamuodosta ei tule selväksi se, että toimeksiantojen toteuttaminen 
pääasiassa back-to-back-mallin perusteella, jota käytetään laajalti asiakkaiden 
selvityspalveluissa, katsottaisiin asiakkaan toimeksiannon toteuttamiseksi.

Tarkistus 459
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) 'kaupankäynnillä omaan lukuun' omaa 
pääomaa vastaan tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jonka tuloksena on yhtä tai 
useampaa rahoitusvälinettä koskevien 
kauppojen päättäminen;

5) 'kaupankäynnillä omaan lukuun' omaa 
pääomaa vastaan tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jonka tuloksena on yhtä tai 
useampaa rahoitusvälinettä koskevien 
kauppojen päättäminen, mukaan luettuna 
riskless principal trading -kaupankäynti, 
joka koostuu eri asiakkaiden 
toimeksiantojen toteuttamisesta kauppoja 
täsmäyttämällä;

Or. en
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Tarkistus 460
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) 'markkinatakaajalla' sellaista toimijaa, 
joka rahoitusmarkkinoilla tarjoutuu 
käymään kauppaa jatkuvasti omaan 
lukuunsa ostamalla ja myymällä 
rahoitusvälineitä omaa pääomaansa vastaan 
itse määrittäminsä hinnoin;

6) 'markkinatakaajalla' sellaista toimijaa, 
joka rahoitusmarkkinoilla tarjoutuu 
käymään kauppaa jatkuvasti omaan 
lukuunsa ostamalla ja myymällä 
rahoitusvälineitä ja olemalla samalla läsnä 
sekä myyjän että ostajan puolella 
markkinoilla omaa pääomaansa vastaan 
itse määrittäminsä hinnoin; Tähän 
määritelmään eivät kuulu henkilöt, jotka 
toimivat markkinatakaajina velvoitteiden 
tai sääntelyn nojalla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että markkinaosapuolet, jotka toimivat markkinatakaajina (esimerkiksi 
alakohtaisen) lainsäädännön määräysten vuoksi, eivät kuulu rahoitusmarkkinadirektiivin 
soveltamisalaan.

Tarkistus 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) 'markkinatakaajalla' sellaista toimijaa, 
joka rahoitusmarkkinoilla tarjoutuu 
käymään kauppaa jatkuvasti omaan 
lukuunsa ostamalla ja myymällä 
rahoitusvälineitä omaa pääomaansa vastaan 
itse määrittäminsä hinnoin;

6) 'markkinatakaajalla' tarkoitetaan 
sellaista toimijaa, joka 
rahoitusmarkkinoilla tarjoutuu käymään 
kauppaa jatkuvasti omaan lukuunsa 
ostamalla ja myymällä rahoitusvälineitä 
omaa pääomaansa vastaan.

Or. en
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Perustelu

Kuten myös SEC/CFTC neuvovat, markkinatakaajia olisi kannustettava julkaisemaan 
säännöllisesti järkeviä ja markkinoihin liittyviä osto- ja myyntinoteerauksia.

Tarkistus 462
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä yritystä, 
jonka keskimääräinen markkina-arvo oli 
alle 100 000 000 euroa edellisten kolmen 
kalenterivuoden lopun noteerausten 
perusteella;

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä olemassa 
olevia kansallisia käsitteitä eri 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivin olisi kuvastettava avoimuusdirektiiviä, jossa ei ole pk-yrityksen 
määritelmää, ja jäsenvaltion harkintaan jätetään sen tulkitseminen olemassa olevien 
kansallisten käsitteiden mukaisesti. Komission on todennut avoimusdirektiiviä koskevassa 
vaikutustenarvioinnissa, että yhdessä jäsenvaltiossa pienenä listautuneena yrityksenä 
pidettävää yhtiötä voidaan toisessa jäsenvaltiossa pitää suurena yrityksenä. Kun tässä 
vaikutustenarvioinnissa viitataan pieniin tai keskisuuriin liikkeeseenlaskijoihin, tarkoitetaan 
olemassa olevia kansallisia käsitteitä eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 463
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä yritystä, 
jonka keskimääräinen markkina-arvo oli 
alle 100 000 000 euroa edellisten kolmen 
kalenterivuoden lopun noteerausten 

12) 'pienellä ja keskisuurella yrityksellä' 
sovellettaessa tätä direktiiviä yritystä, 
jonka keskimääräinen markkina-arvo oli 
alle 200 000 000 euroa edellisten kolmen 
kalenterivuoden lopun noteerausten 
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perusteella; perusteella;

Or. en

Tarkistus 464
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) 'rahoitusvälineellä' liitteessä I olevassa 
C osassa eriteltyjä välineitä;

14) 'rahoitusvälineellä' liitteessä I olevassa 
C osassa ja yksinomaan tämän direktiivin 
liitteessä I olevassa C A osassa, 
asetuksessa (EU) N:o .../... [MiFIR] ja 
asetuksessa (EU) N:o .../... [markkinoiden 
väärinkäyttöä koskeva asetus] ja 
direktiivissä (EU) N:o .../... [markkinoiden 
väärinkäyttöä koskeva direktiivi]eriteltyjä 
välineitä;

Or. en

Perustelu

Päästöoikeudet ovat luonteeltaan muita kuin rahoitusvälineitä, mutta niiden on kuuluttava 
MiFID:n ja MIFIR:n sekä MAD:n ja MAR:n piiriin.

Tarkistus 465
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

24) 'emoyrityksellä' konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 
annetun seitsemännen neuvoston 
direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa 
määriteltyä emoyritystä;

24) "emoyrityksellä" konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 
annetun seitsemännen neuvoston 
direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa 
määriteltyä emoyritystä sekä 32 artiklassa 
määriteltyä yhteisjohtoista yritystä;
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Or. en

Perustelu

Emo- ja tytäryritysten määritelmät (2 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka viittaa 4 artiklan 2 
kohtaan) on puutteellinen, koska usean osakkeenomistajan omistamat tytäryhtiöt eivät ole 
hyväksyttäviä. Tätä yhtiörakennetta on käsiteltävä tässä ehdotuksessa tasapainoisen ja 
oikeudenmukaisen sääntelyn varmistamiseksi. Sen vuoksi poikkeusta olisi laajennettava 
yhteisjohtoisiin yrityksiin 13. kesäkuuta 1983 tehdyn neuvoston seitsemännen puitepäätöksen 
83/349/ETY 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 466
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 25 alakohta

Komission teksti Tarkistus

25) 'tytäryrityksellä' direktiivin 
83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa määriteltyä 
tytäryritystä, kaikki lopullisen 
emoyrityksen tytäryrityksen tytäryritykset 
mukaan luettuna;

25) 'tytäryrityksellä' direktiivin 
83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa määriteltyä 
tytäryritystä sekä 32 artiklassa määriteltyä 
yhteisjohtoista yritystä, kaikki lopullisen 
emoyrityksen tytäryrityksen tytäryritykset 
mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Emo- ja tytäryritysten määritelmät (2 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka viittaa 4 artiklan 2 
kohtaan) on puutteellinen, koska usean osakkeenomistajan omistamat tytäryhtiöt eivät ole 
hyväksyttäviä. Tätä yhtiörakennetta on käsiteltävä tässä ehdotuksessa tasapainoisen ja 
oikeudenmukaisen sääntelyn varmistamiseksi. Sen vuoksi poikkeusta olisi laajennettava 
yhteisjohtoisiin yrityksiin 13. kesäkuuta 1983 tehdyn neuvoston seitsemännen puitepäätöksen 
83/349/ETY 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 467
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 25 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

25 a) 'ryhmätasolla' konsolidointiryhmää 
tai muuta yritysryhmää, joka harjoittaa 
oheistoimintaa niiden osakkeenomistajien 
ja tytäryritystä varten, kun ne liittyvät 
samaan kaupalliseen toimintaan, joka on 
ryhmän pääasiallista liiketoimintaa;

Or. en

Perustelu

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent un-dertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay atten-tion especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a criti-cal mass to access 
traded markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of 
the group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet 
the requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are ex-cluded from the exemption.

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

Tarkistus 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' yritystä 
johtavaa elintä, joka hoitaa valvonta- ja 
johtotoimintoja ja jolla on lopullinen 
päätöksentekovalta sekä toimivalta 
vahvistaa laitoksen strategia, tavoitteet ja 
yleiset linjaukset. Ylimpään 
hallintoelimeen on kuuluttava yrityksen

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' laitoksen
elintä tai elimiä, joka tai jotka on nimetty 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
jolla tai joilla on toimivalta vahvistaa 
laitoksen strategia, tavoitteet ja yleiset 
linjaukset ja joka valvoo ja seuraa tai 
jotka valvovat ja seuraavat johdon 
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toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt; päätöksentekoa. Siihen on kuuluttava 
laitoksen toimintaa tosiasiallisesti johtavat 
henkilöt.

Viittaukset ylimpään hallintoelimeen 
käsittävät erityisesti ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun yhden tai 
useamman elimen johto- ja 
valvontatoiminnot. Jos ylimmän 
hallintoelimen johto- tai
valvontatoiminnot on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti annettu eri 
elimille tai yhden elimen eri jäsenille, 
jäsenvaltion on tehtävä ero ylimmän 
hallintoelimen asiasta vastaavien elinten 
tai jäsenten välillä kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti, jollei tässä 
direktiivissä toisin säädetä. Tässä 
direktiivissä tarkoitetaan 
'johtotoiminnolla' laitoksen strategian, 
tavoitteiden ja yleisten linjausten 
vahvistamista ja 'valvontatoiminnolla' 
johdon päätöksenteon valvontaa ja 
seurantaa;

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 469
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 27 alakohta

Komission teksti Tarkistus

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' yritystä
johtavaa elintä, joka hoitaa valvonta- ja 
johtotoimintoja ja jolla on lopullinen 
päätöksentekovalta sekä toimivalta 
vahvistaa laitoksen strategia, tavoitteet ja 

27) 'ylimmällä hallintoelimellä' 
sijoituspalveluyritystä, markkinoiden 
ylläpitäjää tai tietopalvelun tarjoajaa
johtavaa elintä, joka hoitaa valvonta- ja 
johtotoimintoja ja jolla on lopullinen 
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yleiset linjaukset. Ylimpään 
hallintoelimeen on kuuluttava yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt;

päätöksentekovalta sekä toimivalta 
vahvistaa sijoituspalveluyrityksen, 
markkinoiden ylläpitäjän tai tietopalvelun 
tarjoajan strategia, tavoitteet ja yleiset 
linjaukset, mukaan lukien yrityksen 
toimintaa tosiasiallisesti johtavat henkilöt;

Or. en

Perustelu

Ylimmän hallintoelimen määritelmän on oltava yhdenmukainen sekä MiFIR:n että MiFid:n 
kanssa. Sama tarkistus löytyy MiFIR:stä.

Tarkistus 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 28 alakohta

Komission teksti Tarkistus

28) 'valvontatoimintoaan hoitavalla 
ylimmällä hallintoelimellä' ylintä 
hallintoelintä, joka valvontatoimintoaan 
hoitamalla valvoo ja seuraa johdon 
päätöksentekoa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 471
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

30) 'algoritmisellä kaupankäynnillä' 
rahoitusvälineillä tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jossa tietokonealgoritmi 
määrittää automaattisesti toimeksiantojen 
yksittäiset parametrit, kuten toimeksiannon 
käynnistäminen, ajoituksen, hinnan ja 
määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden 
jättämisen jälkeen siten, että ihmisen 
työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei 
lainkaan. Tämä määritelmä ei kata 
järjestelmiä, joita käytetään ainoastaan 
toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai 
useampaan kauppapaikkaan tai 
toimeksiantojen vahvistamiseen;

30) 'algoritmisellä kaupankäynnillä' 
rahoitusvälineillä tapahtuvaa 
kaupankäyntiä, jossa tietokonealgoritmi 
määrittää automaattisesti kaikki tai 
pääsääntöisesti kaikki toimeksiantojen 
yksittäiset parametrit tai niiden 
merkittävän osan, kuten toimeksiannon 
käynnistäminen, ajoituksen, hinnan ja 
määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden 
jättämisen jälkeen siten, että ihmisen 
työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei 
lainkaan. Tämä määritelmä ei kata 
järjestelmiä, joita käytetään ainoastaan 
toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai 
useampaan kauppapaikkaan tai 
toimeksiantojen vahvistamiseen;

Or. en

Perustelu

Komission määritelmä algoritmisestä kaupankäynnistä sisältää kaikki yritykset, jotka 
käyttävät algoritmejä kaupankäyntistrategian osana, automaattinen prosessoinnin jälkivaihe 
mukaan luettuna. Tarkistus lisää selkeyttä.

Tarkistus 472
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla tietokoneistetulla 
kaupankäynnillä' algoritmistä 
kaupankäyntiä, jolla on seuraavata 
ominaispiirteet:
1) hyvin suuri määrä toimeksiantoja 
verrattuna keskimäärin toimeksiantoihin, 
joita asianomaisella kauppapaikalla 
toimivat markkinaosapuolet tekevät;
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2) toimeksiannon nopea 
peruuttaminen/korvaaminen;
3) kaupankäynti omaan lukuun;
5) ei merkittävää nettopositiota päivän 
päättyessä (flat position);
6) positioiden ottaminen hyvin lyhyiksi 
omistusajoiksi;
7) hyvin pienten marginaalien periminen 
kaupaa kohti;
8) sellaisen toimeksiannon 
hallintajärjestelmän käyttäminen, joka 
nopeuttaa kaupan lähelle 
vähimmäisviivettä;
9) läheisyyspalvelujen ja yksilöllisten 
tietosyöttyjen käyttäminen;
10) keskittyminen hyvin likvideihin 
välineisiin;
11) tietokoneohjelmien tai algoritmien 
käyttäminen toimeksiannon aloittamista, 
tuottamista, reitittämistä ja 
täytäntöönpanoa koskevaan 
automaattiseen päätöksentekoon.
EAMV tarkistaa vuosittain edellä olevan 
määritelmän asianmukaisuuden 
varmistaakseen, että se on 
johdonmukainen markkinoiden 
kehityksen kanssa, sopiva kyseisten 
arvopapereiden kannalta sekä 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän 
asianmukaisesti valvoma, ja raportoi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle;

Or. en

Perustelu

Mitä huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin määritelmään tulee, on tärkeää asettaa 
vähimmäisvaatimukset stratgegialle, johon sisältyy HFT-kauppa, jotta varmistetaan, että se 
voidaan määritellä ja jotta sitä voidaan soveltaa 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. EAMV:n 
olisi tarkistettava säännöllisesti kyseisten perusteiden asianmukaisuus, jotta varmistetaan, 
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että ne kestävät markkinoiden kehittyessä.

Tarkistus 473
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla 
kaupankäyntistrategialla' 
rahoitusvälineen kaupankäyntistrategiaa, 
johon sisältyy huippunopea 
tietokoneistettu kaupankäynti ja ainakin 
seuraavat viisi ominaispiirrettä:
i) siinä käytetään läheisyyspalveluja;
ii) siinä käytetään välitöntä 
markkinoillepääsyä;
iii) se liittyy vähintään 50 prosentin 
päivittäiseen salkun kiertonopeuteen;
iv) toimeksiantojen suhde kauppoihin on 
yli 4:1;
v) peruutettujen toimeksiantojen osuus 
(osittaisen peruutukset mukaan luettuina) 
on yli 20 prosenttia;
vi) suurin osa otetuista positioista 
puretaan samana päivänä;
vii) yli 50 prosenttia toimeksiannoista tai 
liiketoimista toteutetaan kauppapaikoissa, 
jotka tarjoavat alennuksia 
toimeksiannoille, joista saadaan 
likviditeettiä ja jotka ovat oikeutettuja 
tällaisiin alennuksiin;

Or. en

Perustelu

On tarpeellista määritellä huippunopea kaupankäyntistrategia, jotta varmistetaan muista 
sijoittajista eriytyminen markkinoilla, ja siksi tässä tarkistuksessa ehdotetaan tiukentamaan 
joitakin kriteereitä, jotta ehkäistään se, että HFT-strategioita käyttävät kiertävät sääntöjä.
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Tarkistus 474
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla tietokoneistetulla 
kaupankäynnillä' algoritmistä 
kaupankäyntiä, jonka kannattavuus 
riippuu teknologian käytöstä, jotta 
voidaan välittää, peruuttaa tai muuttaa 
toimeksiantoja väliajoin, jotka lähestyvät 
toimeksiantojen välittämistä, 
peruuttamista tai muuttamista koskevaa 
fyysistä vähimmäisviivettä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa HFT algoritmeistä, joihin sisältyvät kaupankäyntistrategiat, jotka eivät 
riipu siitä, että ollaan nopeampia kuin muut markkinaosapuolet.

Tarkistus 475
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla tietokoneistetulla 
kaupankäynnillä' rahoitusvälineillä 
käytävää kauppaa, jossa tietokoneohjelma 
määrittää automaattisesti toimeksiantojen 
yksittäiset parametrit, toteuttamispaikoille 
pääsyn, markkinatietojen saatavuuden ja 
toimeksiantojen reitittämisen, sekä niillä 
on seuraavat ominaispiirteet:
a) hyvin korkea kauppaan johtavan 
toimeksiannon suhde;
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b) hyvin lyhyet omistusajat;
c) läheisyyspalvelujen käyttö;
d) vähintään 50 prosentin päivittäinen 
salkun kiertonopeus.
Toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kunkin kauppapaikan yksittäiset 
ominaispiirteet kauppapaikan 
ominaisuuksien ja likviditeetin 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 476
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla 
kaupankäyntistrategialla' sellaista 
kaupankäyntistrategiaa rahoitusvälineellä 
omaan lukuun käytävää kauppaa varten, 
johon liittyy huippunopea kaupankäynti 
ja joka täyttää vähintään neljä seuraavista 
edellytyksistä:
i) siinä käytetään läheisyyspalveluja tai 
välitöntä markkinoillepääsyä;
ii) se liittyy vähintään 50 prosentin 
päivittäiseen salkun kiertonopeuteen;
iii) toimeksiantojen suhde kauppoihin on 
yli 4:1;
iv) peruutettujen toimeksiantojen osuus 
on yli 20 prosenttia;
v) suurin osa otetuista positioista 
puretaan samana päivänä;
vi) yli 50 prosenttia toimeksiannoista tai 
liiketoimista toteutetaan kauppapaikoissa, 
jotka tarjoavat alennuksia 
toimeksiannoille, joista saadaan 
likviditeettiä ja jotka ovat oikeutettuja 
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tällaisiin alennuksiin;

Or. en

Tarkistus 477
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a) 'huippunopealla algoritmisellä 
kaupankäyntistrategialla' algoritmista 
kaupankäyntistrategiaa, jolle on 
ominaista positioiden ottaminen lyhyiksi 
ajoiksi, sellaisten toimeksiantojen 
käsittelyjärjestelmien käyttäminen, joiden 
nopeus lähenee vähimmäisviivettä, sekä 
infrastruktuuri, jonka tarkoituksena on 
minimoida verkon viive ja muuntyyppiset 
viipeet jatkuvasti ja riippumatta 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden sille 
lähettämien toimeksiantojen virrasta.
Huippunopea algoritminen 
kaupankäyntistrategia voi edellä olevan 
määritelmän mukaan sisältää erityisesti 
yhden tai useamman seuraavista 
tekijöistä:
a) toimeksiannon aloittamisen, 
tuottamisen, reitittämisen ja toteuttamisen 
määrittelee järjestelmä ilman ihmisen 
toimintaa kunkin yksittäisen kaupan tai 
toimeksiannon osalta;
b) nopea positioiden perustaminen ja 
rahaksi muuttaminen; 
c) korkea päivittäinen salkun 
kiertonopeus;
d) korkea kauppaan johtavan 
toimeksiannon suhde; sekä
e) kaupankäyntipäivän päättäminen 
nettopositioon tai lähelle sitä;
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Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan komission epäviralliseen asiakirjaan.

Tarkistus 478
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) 'huippunopealla 
kaupankäyntistrategialla' sellaista 
kaupankäyntistrategiaa rahoitusvälineellä
omaan lukuun käytävää kauppaa varten, 
johon liittyy huippunopea kaupankäynti 
ja joka täyttää neljä seuraavista 
edellytyksistä:
i) siinä käytetään läheisyyspalveluja;
ii) se liittyy vähintään 50 prosentin 
päivittäiseen salkun kiertonopeuteen;
iii) toimeksiantojen päivänsisäinen suhde 
kauppoihin on yli 250:1;
iv) peruutettujen toimeksiantojen osuus 
on yli 20 prosenttia;
v) suurin osa otetuista positioista 
puretaan samana päivänä;
EAMV tarkistaa vuosittain edellä 
lueteltuje määritelmien 
asianmukaisuuden varmistaakseen, että 
ne ovat johdonmukaisia markkinoiden 
kehityksen kanssa, sopivia kyseisten 
arvopapereiden kannalta sekä 
säänneltyjen markkinoiden, 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän
asianmukaisesti valvomia, ja raportoi 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 



PE489.464v01-00 66/175 AM\901764FI.doc

FI

komissiolle;

Or. en

Perustelu

Mitä huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin määritelmään tulee, on tärkeää asettaa 
vähimmäisvaatimukset stratgegialle, johon sisältyy HFT-kauppa, jotta varmistetaan, että se 
voidaan määritellä ja jotta sitä voidaan soveltaa 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. EAMV:n 
olisi tarkistettava säännöllisesti kyseisten perusteiden asianmukaisuus, jotta varmistetaan, 
että ne kestävät markkinoiden kehittyessä.

Tarkistus 479
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 b) 'huippunopealla algoritmisellä 
kaupankäyntistrategialla' algoritmista 
kaupankäyntistrategiaa, jolle on 
ominaista positioiden ottaminen lyhyiksi 
ajoiksi, sellaisten toimeksiantojen 
käsittelyjärjestelmien käyttäminen, joiden 
nopeus lähenee vähimmäisviivettä, sekä 
infrastruktuuri, jonka tarkoituksena on 
minimoida verkon viive ja muuntyyppiset 
viipeet jatkuvasti ja riippumatta 
sijoituspalveluyrityksen asiakkaiden sille 
lähettämien toimeksiantojen virrasta.
Huippunopea algoritminen 
kaupankäyntistrategia voi edellä olevan 
määritelmän mukaan sisältää erityisesti 
yhden tai useamman seuraavista 
tekijöistä:
– toimeksiannon aloittamisen, 
tuottamisen, reitittämisen ja toteuttamisen 
määrittelee järjestelmä ilman ihmisen 
toimintaa kunkin yksittäisen kaupan tai 
toimeksiannon osalta;
– nopea positioiden perustaminen ja 
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rahaksi muuttaminen; 
– korkea päivittäinen salkun 
kiertonopeus;
– korkea kauppaan johtavan 
toimeksiannon suhde; sekä
– kaupankäyntipäivän päättäminen 
nettopositioon tai lähelle sitä;

Or. en

Perustelu

Komission epävirallisessa asiakirjassa ehdotettu määritelmä.

Tarkistus 480
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 d) 'sponsoroidulla pääsyllä' järjestelyä, 
jonka avulla sijoituspalveluyritys, joka on 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli tai 
käyttäjä, sallii asiakkaiden välittää 
toimeksiantoja sähköisesti ja suoraan 
tietylle kauppapaikalle 
sijoituspalveluyrityksen 
kaupankäyntitunnuksen mukaan ilman, 
että toimeksiantoja välitetään 
sijoituspalveluyrityksen sähköisen 
kaupankäyntijärjestelmien kautta;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on korostaa eri menetelmiä, joiden avulla 
markkinaosapuolet voivat päästä kauppapaikalle. Sanamuoto on otettu järjestelmiä ja 
valvontamenetelmiä koskevista EAMV:n suuntaviivoista, jotka annettiin 22. joulukuuta 2011, 
viite: EAMV/2011/456.
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Tarkistus 481
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 30 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 e) 'kattamattomalla' tai 
'suodattamattomalla' markkinoille 
pääsyllä pääsyä säännellyille markkinoille 
tai monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään, jossa 
asiakkaan toimeksiannot eivät kulje 
kauppaa edeltävänvalvonnan kautta 
ennen kuin ne välitetään säännellylle 
markkinalle tai 
monenkeskiseenkaupankäyntijärjestelmä
än, mikä on kiellettyä 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti. 
Tuetun pääsyn asiakas ei siksi saa 
koskaan pystyä lähettämään 
toimeksiantoakauppapaikalle ilman, että 
toimeksianto kulkee 
sijoituspalveluyrityksen kauppaa 
edeltävänvalvonnan läpi;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on korostaa eri menetelmiä, joiden avulla 
markkinaosapuolet voivat päästä kauppapaikalle. Sanamuoto on otettu järjestelmiä ja 
valvontamenetelmiä koskevista EAMV:n suuntaviivoista, jotka annettiin 22. joulukuuta 2011, 
viite: EAMV/2011/456.

Tarkistus 482
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 alakohta

Komission teksti Tarkistus

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä' Poistetaan.
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kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä 
kattaa tällaiset järjestelyt riippumatta 
siitä, käyttääkö kyseinen henkilö jäsenen 
tai osapuolen infrastruktuuria tai jäsenen 
tai osapuolen käyttöön antamaa 
yhteysjärjestelmää toimeksiantojen 
välittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 483
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 alakohta

Komission teksti Tarkistus

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä' 
kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä 
kattaa tällaiset järjestelyt riippumatta 
siitä, käyttääkö kyseinen henkilö jäsenen 
tai osapuolen infrastruktuuria tai jäsenen 
tai osapuolen käyttöön antamaa 
yhteysjärjestelmää toimeksiantojen 
välittämiseksi;

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä' 
järjestelyä, jonka avulla 
sijoituspalveluyritys, joka on 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli tai 
käyttäjä sallii asiakkaiden välittää 
toimeksiantoja sähköisesti 
sijoituspalveluyrityksen sisäiseen 
sähköisiin kaupankäyntijärjestelmiin, 
jotta ne välitetään sijoituspalveluyrityksen 
kaupankäyntitunnisteen nojalla 
automaattisesti eteenpäin määritettyyn 
kauppapaikkaan;

Or. en

Perustelu

Ehdotetun tarkistuksen tarkoituksena on korostaa eri menetelmiä, joiden avulla 
markkinaosapuolet voivat päästä kauppapaikalle. Sanamuoto on otettu järjestelmiä ja 
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valvontamenetelmiä koskevista EAMV:n suuntaviivoista, jotka annettiin 22. joulukuuta 2011, 
viite: EAMV/2011/456.

Tarkistus 484
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 alakohta

Komission teksti Tarkistus

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä'
kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä kattaa 
tällaiset järjestelyt riippumatta siitä, 
käyttääkö kyseinen henkilö jäsenen tai 
osapuolen infrastruktuuria tai jäsenen tai 
osapuolen käyttöön antamaa 
yhteysjärjestelmää toimeksiantojen 
välittämiseksi;

31) 'suoralla markkinoille pääsyllä'
kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 
kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä kattaa 
tällaiset järjestelyt riippumatta siitä, 
käyttääkö kyseinen henkilö jäsenen tai 
osapuolen infrastruktuuria tai jäsenen tai 
osapuolen käyttöön antamaa 
yhteysjärjestelmää toimeksiantojen 
välittämiseksi;

Or. en

Perustelu

Viittaukset "suoraan sähköiseen välitykseen" olisi korvattava ilmauksella "välitön 
markkinoillepääsy", jotta noudateaan 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 485
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 alakohta

Komission teksti Tarkistus

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä' 
kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 

31) 'suoralla sähköisellä välityksellä' 
kauppapaikkaan liittyvää järjestelyä, jossa 
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kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä kattaa 
tällaiset järjestelyt riippumatta siitä, 
käyttääkö kyseinen henkilö jäsenen tai 
osapuolen infrastruktuuria tai jäsenen tai 
osapuolen käyttöön antamaa 
yhteysjärjestelmää toimeksiantojen 
välittämiseksi;

kauppapaikan jäsen tai osapuoli antaa 
henkilölle luvan käyttää sen 
kaupankäyntikoodia, siten että henkilö voi 
välittää rahoitusvälineeseen liittyviä 
toimeksiantoja sähköisesti suoraan 
kauppapaikkaan. Tämä määritelmä kattaa 
kyseisen henkilön jäsenen tai osapuolen 
infrastruktuurin käytön;

Or. en

Tarkistus 486
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) 'suoralla markkinoille pääsyllä' 
järjestelyä, jossa kauppapaikan jäsen tai 
osapuoli antaa henkilölle luvan käyttää 
jäsenen tai osapuolen 
kaupankäyntikoodia, jotta henkilö voi 
välittää toimeksiannot sähköisesti 
sijoituspalveluyrityksen sisäisiin 
sähköisiin järjestelmiin, jotta ne 
välitetään sijoituspalveluyrityksen 
kaupankäyntitunnisteen nojalla 
automaattisesti eteenpäin määritettyyn 
kauppapaikkaan;

Or. en

Tarkistus 487
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 31 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

31 b) 'sponsoroidulla pääsyllä' järjestelyä, 
jossa kauppapaikan jäsen tai osapuoli 
antaa henkilölle luvan käyttää jäsenen tai 
osapuolen kaupankäyntikoodia, jotta 
henkilö voi välittää toimeksiannot 
sähköisesti sijoituspalveluyrityksen 
kaupankäyntitunnisteen mukaisesti 
määritettyyn kauppapaikkaan ilman, että 
toimeksiantoja reititetään 
sijoituspalveluyrityksen sähköisten 
kaupankäyntijärjestelmien kautta;

Or. en

Tarkistus 488
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'täsmäytetyllä kaupankäynnillä' 
liiketoimea, joka koostuu kahdesta tai 
usemmasta välitavoitteesta, joiden välissä 
sijoituspalveluyritys tai markkinaosapuoli 
on kunkin välitavoitteen osana 
tarkoituksenaan tukea yhtä tai useampaa 
asiakkaan toimeksiantoa, minkä 
tuloksena sijoituspalveluyritys ei joudu 
hyväksymään markkinariskiä;

Or. en

Perustelu

Tämä on täsmäytetyn -kaupankäynnin määritelmä, joka poikkeaa kaupankäynnistä omaan 
lukuun. Täsmäytetyssä kaupankäynnissä kuvataan liiketoimi, jossa yritys/toimija on 
kaupankäynnin keskuksessa ja hänestä tulee ostaja myyjälle tai myyjä ostajalle. Tämä saattaa 
tapahtua asiakkaan kaupankäynnin helpottamiseksi ja/tai jotta kaupat voidaan tehdä 
anonyymisti.
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Tarkistus 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'markkinoita häiritsevällä positiolla' 
positioita, jotka eivät objektiivisesti 
vähennä riskiä, joka liittyy suoraan 
hyödykkeisiin liittyviin kaupallisiin 
toimintoihin ja jotka ovat sen tason 
yläpuolelle, joka vaaditaan, jotta voidaan 
antaa riittävä likviditeetti positioille, jotka 
vähentävät objektiivisesti riskia, joka 
liittyy suoraan hyödykkeisiin liittyviin 
kaupallisiin toimintoihin tai jotka muuten 
häiritsevät markkinoiden 
hinnanmuodostustoimintaan;

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen määritelmä, jolla erotetaan spekulatiiviset positiot suojaavista positioista.

Tarkistus 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'vakuutuspohjaisilla sijoituksilla' 
vakuutussopimuksia, joissa asiakkaalle 
maksettava määrä altistuu omaisuuserän 
markkina-arvolle tai omaisuuserästä 
saataville korvauksille tai viitearvolle ja 
joissa asiakas ei suoraan pidä 
omaisuuserää;

Or. en
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Perustelu

Vakuutuspohjaiset sijoitukset olisi sisällytettävä rahoitusmarkkinadirektiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 491
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'liiallisella keinottelulla' tässä 
direktiivissä kaupankäyntiä millä tahansa 
varoilla tekemällä kyseisiin varoihin 
perustuvia futuurisopimuksia, joissa on 
noudatettu tai pitäisi noudattaa 
kauppapaikoissa tai OTC-
johdannaismarkkinoilla sovellettavia 
sääntöjä merkittävien 
hinnanmuodostussopimusten osalta, mikä 
johtaa huomattavaan hintojen 
heilahteluun tai sen vaaraan, tällaisten 
varojen asianmukaisen 
hinnanmuodostuksen vääristymiin tai 
tarpeettomiin muutoksiin tai 
hinnanmuodostuksen poikkeamiseen 
perustekijöistä;

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoilla tarvitaan keinottelua, jotta voitaisiin varmistaa likviditeetti 
vilpittömässä tarkoituksessa tehtävää suojautumista varten silloin, kun "pitkän position" ja 
"lyhyen position" riskisijoittaminen eivät ole keskenään tasapainossa. Joillakin 
hyödykemarkkinoilla toimii kuitenkin vähemmän riskisijoittajia kuin keinottelijoita, mikä voi 
johtaa siihen, että hintoihin ja niiden vaihteluun liittyvät riskit eivät ole enää sidoksissa 
perustekijöihin. "Liiallisen keinottelun" määritelmän lisääminen antaa 
valvontaviranomaisille ja markkinoille lisäsyyn toimia riskisijoittajien etujen suojaamiseksi.

Tarkistus 492
Jürgen Klute
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'liiallisella keinottelulla' 
henkilöiden, henkilöiden ryhmän tai 
luokan pitämiä positioita, jotka eivät 
objektiivisesti vähennä riskejä, jotka 
liittyvät suoraan kyseisen henkilön 
hyödykkeisiin liittyvään kaupalliseen 
toimintaan ja jossa vastapuoli ei vähennä 
suoraan kaupallisiin toimiinsa suoraan 
liittyviä riskejä;

Or. en

Tarkistus 493
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a) 'pääasiallisen liiketoiminnan riskejä 
vähentävillä toimilla' tuotantoon ja 
myyntiin liittyvien sekä muiden riskien 
suojaamista;

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon suojaamisen määritelmän merkityksen poikkeuksen kannalta, komission 
tarkoitus olisi johdanto-osan 88 kappaleen mukaisesti sisällytettävä suoraan direktiiviin. 
Kaupankäynti useiden riskien suojaamiseksi on ensisijaista entistä turvallisempien 
tukkumyyntimarkkinoiden kannalta. Jotta finanssialan ulkopuoliset yritykset voivat suojautua 
mahdollisimman monia riskejä vastaan, myyntiin liittyvien riskien suojaaminen olisi lisättävä 
määritelmään.

Tarkistus 494
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 b) 'hankinnan kokonaiskustanuksilla' 
kaikkia kustannuksia, jotka asiakkaan 
edellytetään maksavan 
sijoituspalvelutyritykselle asiakkaan 
ostaessa sijoituspalvelun tai 
rahoitusvälineen ja joihin on 
sisällytettävä vuosiperusteisesti laskettuna
a) vuotuset hoitokustannukset;
b) säilytys- ja hallintokustannukset;
c) suoritepalkkiot, jotka lasketaan 
12 kuukauden ajalta ilmoitetun 
suoritepalkkion tai enintään kolmen 
vuoden keskiarvon perusteella, jos tietoja 
on saatavilla;
d) käsittelykustannukset, jotka lasketaan 
12 kuukauden ajalta imoitettun 
suoritepalkkion tai enintään kolmen 
vuoden keskiarvon perusteella, jos tietoja 
on saatavilla;
e) kohderahastojen kokonaiskustannukset 
niiden jatkuvien kustannusten osalta, kun 
rahasto sijoittaa UCITS-rahastoihin, 
ETF-rahastoihin tai suljettuihin 
sijoitusrahastoihin tai muuhun 
yhdistettyyn rahoitusvälineeseen;
f) muut kuin edellä olevat kustannukset;
Hankinnan kokonaiskustannukset 
lasketaan prosentuaalisesti 
vuosiperusteisesti;

Or. en

Perustelu

Määritelmällä varmistetaan, että kaikista sijoittajan kustannuksista tehdään selkeitä
varmistamalla korkea tiedonvälityksen ja avoimuuden taso.
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Tarkistus 495
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 b) "vilpittömässä tarkoituksessa tehtyä 
suojautumista koskevalla transaktiolla" 
joko
a) sellaista transaktiota tai positiota, joka
i) toimii tehtyä tai tulevaa transaktiota 
korvaavana transaktiona tai otettua tai 
fyysisesti kaupankäyntikanavan kautta 
myöhemmin otettavaa positiota 
korvaavana positiona;
ii) on asianmukainen taloudellinen keino 
vähentää liikeyrityksen johtamiseen ja 
hallintaan liittyviä riskejä;
sekä
iii) syntyy mahdollisesta markkina-arvon 
muutoksesta
– henkilön omistamissa, tuottamissa, 
valmistamissa, käsittelemissä tai 
kauppaamissa varoissa tai varoissa, joita 
henkilö odottaa myöhemmin omistavansa, 
tuottavansa, valmistavansa, käsittelevänsä 
tai kauppaavansa;
– veloissa, jotka henkilö omistaa tai 
odottaa myöhemmin omistavansa; tai
– palveluissa, joita henkilö tuottaa ja 
ostaa tai odottaa myöhemmin tuottavansa 
tai ostavansa;
tai
b) sellaista transaktiota tai positiota, joka 
alentaa sellaiseen johdannaiseen 
perustuvaan positioon liittyvää riskiä, 
joka
i) toteutettiin sellaisen vastapuolen 
kanssa, jonka kohdalla olisi kyse 
a alakohdassa tarkoitetusta vilpittömässä 
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tarkoituksessa tehtyä suojautumista 
koskevasta transaktiosta;
ii) täyttää a alakohdan vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoiden tuottamien taloudellisten hyötyjen edistämiseksi on tärkeää määritellä, 
mitä suojautumisella tarkoitetaan. Markkinavalvonnan avulla olisi ajettava niiden osapuolten 
etua, jotka altistuvat hyödykehintariskille liiketoiminnan vääjäämättömänä seurauksena, ei 
hinnoilla keinottelun takia. Tähän määritelmään pitäisi liittää samat poikkeukset kuin 
Euroopan markkinarakenneasetuksessa ja Dodd-Frank-laissa.

Tarkistus 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 33 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 c) 'sijoituksen kokonaiskustanuksilla' 
kaikkia kustannuksia, jotka asiakkaan 
edellytetään maksavan 
sijoituspalvelutyritykselle asiakkaan 
ostaessa sijoituspalvelun tai 
rahoitusvälineen yyntikanavan kautta ja 
joihin on sisällytettävä hankinnan 
kokonaiskustannukset ja joihin on 
vuosiperusteisesti laskettava 
prosentuaaliset
a) kauppapaikkapalkkiot, jos niitä ei ole 
sisällytetty hankinnan 
kokonaiskustannuksiin;
b) tulo- ja poistumiskustannukset, jotka 
kuoletetaan viiden vuoden kuluessa 
sijoituksen oletetun pituuden mukaisesti, 
ellei toisin ilmoiteta;
c) asiakkaalle myönnetyillä alennuksilla 
vähennetyt neuvonantopalkkiot, jotka 
kuoletetaan viiden vuoden kuluessa 
sijoituksen oletetun pituuden mukaisesti, 
ellei toisin ilmoiteta;



AM\901764FI.doc 79/175 PE489.464v01-00

FI

d) muut kuin edellä olevat kustannukset;
Sijoituksen kokonaiskustannukset 
lasketaan prosentuaalisesti 
vuosiperusteisesti;

Or. en

Perustelu

Määritelmällä varmistetaan, että kaikista sijoittajan kustannuksista tehdään selkeitä
varmistamalla korkea tiedonvälityksen ja avoimuuden taso.

Tarkistus 497
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
teknisen sisällön osalta tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
teknisen sisällön osalta tämän artiklan 
1 kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen erityisesti 2 kohdan 30 a 
alkohtaan liittyen.

Or. en

Perustelu

Jos HFT-strategioiden määritelmä osoittautuu liian rajoittavaksi tai ei tarpeeksi 
rajoittavaksi, olisi oltava mahdollista käyttää delegoituja säädöksiä sen korjaamiseksi.

Tarkistus 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
teknisen sisällön osalta tämän artiklan 1 
kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 94 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään tai 
muutetaan tarvittaessa teknisen sisällön 
osalta tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä, jotta otetaan huomioon

a) tekninen kehitys rahoitusmarkkinoilla;
b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
aseuksen (EU) N:o .../... [MAR] 34 b 
artiklan b alakohdassa tarkoitettu luettelo 
väärinkäytöksistä, erityisesti kun on kyse 
huippunopeasta kaupankäynnistä, 
mukaan luettuina hintojen ohjailu 
hämäystarkoituksessa esitettyjen 
tarjousten avulla, suuret ja välittömästi 
peruutettavat tarjoukset sekä harkittu 
datamanipulointi, rajoittumatta 
kuitenkaan niihin.

Or. en

Tarkistus 499
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, 
joilla täsmennetään teknisen sisällön osalta 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

3. EAMV voi laatia teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
teknisen sisällön osalta tämän artiklan 
1 kohdassa säädettyjä määritelmiä niiden 
mukauttamiseksi markkinoiden 
kehitykseen.

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
__________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en

Perustelu

Valtuudet täsmentää teknisen sisällön osalta rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisia 
määritelmiä merkitsee todella valtuuksia muuttaa direktiivin soveltamisalaa. Jos valtuudet 
ovat puhtaasti teknisiä ja niiden tarkoituksena on mukauttaa määritelmiä markkinoiden 
kehitykseen, se merkitsee teknisiä valtuuksia, joiden arvioinnisa EAMV on muta pätevämpi.

Tarkistus 500
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
täsmennetään teknisen sisällön osalta 
tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä 
määritelmiä niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

3. EAMV toimittaa komissiolle teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
toimenpiteistä, joilla täsmennetään 
teknisen sisällön osalta tämän artiklan 
1 kohdassa säädettyjä määritelmiä muun 
muassa niiden mukauttamiseksi 
markkinoiden kehitykseen.

EAMV:n on toimitettava kyseisten 
teknisten sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2012].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 501
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalvelujen tarjoaminen tai 
sijoitustoiminnan harjoittaminen 
ammattimaisesti säännöllisenä ammatti- tai 
liiketoimintana on etukäteisen luvan 
varaista tämän luvun säännösten 
mukaisesti. Tällaisen luvan myöntää 69 
artiklan mukaisesti nimetty 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalvelujen tarjoaminen tai 
sijoitustoiminnan harjoittaminen 
ammattimaisesti säännöllisenä ammatti- tai 
liiketoimintana on etukäteisen luvan 
varaista tämän luvun ja asetuksen (EU) 
N:o .../...[MiFIR] 31 artiklan säännösten 
mukaisesti. Tällaisen luvan myöntää 69 
artiklan mukaisesti nimetty 
kotijäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Tarkistus 502
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poikkeuksena 1 kohdasta jäsenvaltioiden 
on annettava kaikkien markkinoiden 
ylläpitäjien ylläpitää monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää, edellyttäen että 
tarkistetaan etukäteen, että ne noudattavat 
tämän luvun säännöksiä.

2. Poikkeuksena 1 kohdasta jäsenvaltioiden 
on annettava kaikkien markkinoiden 
ylläpitäjien ylläpitää monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää, edellyttäen että 
tarkistetaan etukäteen, että ne noudattavat 
tämän luvun säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
henkilöillä, jotka tarjoavat riippumatonta 
sijoitusneuvontaa tai tarvittaessa 
sijoittamisen oheispalveluja asiakkaille, 
on oltava riittävä tiedon taso ja pätevyys, 
joka perustuu asianmukaisiin 
koulutuksesta annettuihin asiakirjoihin.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten elämään. Siksi tällaisilta 
neuvonantajilta olisi edellytettävä asianmukaista pätevyyttä, kun he neuvovat asiakkaita 
varojen sijoittamisessa.

Tarkistus 504
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
henkilöillä, jotka tarjoavat 
sijoitusneuvontaa tai tarvittaessa 
oheisneuvontaa asiakkaille, on oltava 
riittävä tiedon taso ja pätevyys, joka 
perustuu asianmukaisiin koulutuksesta 
annettuihin asiakirjoihin.
Jäsenvaltioidenon myös edellytettävä, että 
tällaisille henkilöille annetaan jatkuvaa 
ammatillista koulutusta, jotta he voivat 
päivittää tietonsa ja pätevyytensä ja 
ylläpitää niitä.

Or. en



PE489.464v01-00 84/175 AM\901764FI.doc

FI

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten elämään. Siksi tällaisilta 
neuvonantajilta olisi edellytettävä asianmukaista pätevyyttä, kun he neuvovat asiakkaita 
varojen sijoittamisessa.

Tarkistus 505
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimiluvassa yksilöidään ne sijoituspalvelut 
tai -toimet, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on lupa. 
Toimilupa voi kattaa yhden tai useamman 
liitteessä I olevassa B osassa luetelluista 
oheispalveluista. Toimilupaa ei saa 
missään tapauksessa myöntää ainoastaan 
oheispalvelujen tarjoamista varten.

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimiluvassa yksilöidään ne sijoituspalvelut 
tai -toimet, joiden tarjoamiseen 
sijoituspalveluyrityksellä on lupa. 
Toimilupa voi kattaa yhden tai useamman 
liitteessä I olevassa B osassa luetelluista 
oheispalveluista. Toimilupaa ei saa 
missään tapauksessa myöntää ainoastaan 
oheispalvelujen tarjoamista varten.
EAMV:n on arvioitava uudelleen 
toimilupaa tämän direktiivin säännösten 
rikkomiseen liittyvissä tapauksissa ja siinä 
tapauksessa, että asianosaiset kolmannet 
osapuolet ovat tehneet asianmukaisen 
ajan kuluessa valituksen, ja se voi 
peruuttaa toimiluvan 
rahoitusmarkkinoiden vakauden 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti rahoituslaitoksille myönnetyn eurooppalaisen toimiluvan 
vuoksi EAMV:n olisi tutkittava rahoituslaitoksia Euroopan tasoisesti.

Tarkistus 506
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
määritellään

Poistetaan.

a) toimivaltaisille viranomaisille 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimitettavat tiedot, toimintasuunnitelma 
mukaan luettuna;
b) 9 artiklan 2 kohdan mukaisten 
nimityskomiteoiden tehtävät
c) sijoituspalveluyritysten hoitoa 
9 artiklan 8 kohdan nojalla koskevat 
vaatimukset ja 9 artiklan 5 kohdan 
mukaisissa ilmoituksissa annettavat 
tiedot;
d) tarkennetaan vaatimukset, jotka 
koskevat määräosuuden omistavia 
osakkaita ja jäseniä, ja seikat, jotka voivat 
estää toimivaltaista viranomaista 
toteuttamasta tehokkaasti valvontaan 
liittyviä tehtäviään 10 artiklan 1 
ja 2 kohdan mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [31 päivänä 
joulukuuta 2016].
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Standardi vaikuttaa tarpeettomalta.

Tarkistus 507
Olle Schmidt
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ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia 
lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai 7 
artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

EAMV voi laatia teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
ilmoituksia koskevia vakiomuotoisia 
lomakkeita, malleja ja menettelyjä tai 7 
artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettujen tietojen 
toimittamista varten.

Or. en

Tarkistus 508
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen EAMV 
toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2016].

EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 509
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa 
sijoituspalveluyritykselle myönnetyn 

Toimivaltainen viranomainen tai EAMV 
voi peruuttaa sijoituspalveluyritykselle 
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toimiluvan, jos sijoituspalveluyritys: myönnetyn toimiluvan, jos 
sijoituspalveluyritys:

Or. en

Tarkistus 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän
hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina 
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ylimmän hallintoelimen 
jäsenet täyttävät erityisesti seuraavat 
vaatimukset:

1. Hallintoelimen jäsenten on aina oltava
riittävän hyvämaineisia, heillä on oltava 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus, ja 
heidän on käytettävä riittävästi aikaa 
tehtäviensä hoitamiseen. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että ylimmän 
hallintoelimen jäsenet täyttävät erityisesti 
seuraavat vaatimukset:

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 511
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
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hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina 
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ylimmän hallintoelimen 
jäsenet täyttävät erityisesti seuraavat 
vaatimukset:

hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina 
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Hallintoelimen jäsenten on 
täytettävä erityisesti seuraavat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 512
Herbert Dorfmann

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ylimmän hallintoelimen 
jäsenet täyttävät erityisesti seuraavat 
vaatimukset:

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen kaikki jäsenet ovat aina 
riittävän hyvämaineisia, että heillä on 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus ja että 
he käyttävät riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen. Ottaen huomioon 
sijoituspalveluyrityksen ja sen toimintojen 
luonteen ja monimutkaisuuden 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ylimmän hallintoelimen jäsenet täyttävät 
erityisesti seuraavat vaatimukset:

Or. en

Tarkistus 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1–2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Ylimmän hallintoelimen jäsenten on
käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä 

(b) Laitoksen ylimmän hallintoelimen 
jäsenen, joka aikoo samanaikaisesti 
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hoitamiseen sijoituspalveluyrityksessä. He
eivät saa hoitaa samanaikaisesti enempää 
kuin yhtä seuraavista yhdistelmistä:

hoitaa tehtävää usean laitoksen 
ylimmässä hallintoelimessä, on otettava 
huomioon yksilölliset olosuhteet ja 
laitoksen toiminnan luonne, laajuus ja 
monitahoisuus. Kokonsa, sisäisen 
organisaationsa sekä toimintansa 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden 
perusteella merkittävien laitosten
hallintoelimen jäsenet eivät saa hoitaa
samanaikaisesti enempää kuin yhtä 
seuraavista yhdistelmistä, jolleivät he pysty 
perustelemaan tätä toimivaltaisille 
viranomaisille:

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 514
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1–2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Ylimmän hallintoelimen jäsenten on 
käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä
hoitamiseen sijoituspalveluyrityksessä. He 
eivät saa hoitaa samanaikaisesti enempää 
kuin yhtä seuraavista yhdistelmistä:

(a) Ylimmän hallintoelimen jäsenten on 
käytettävä riittävästi aikaa tehtäviensä 
hoitamiseen sijoituspalveluyrityksessä. He 
eivät saa hoitaa samanaikaisesti enempää 
kuin yhtä seuraavista yhdistelmistä yleisen 
edun kannalta merkittävissä yhteisöissä:

Or. en

Perustelu

Määrälliset rajoitukset johtavat suuriin vaikeuksiin pätevien ja riittävän taitavien hemkilöiden 
rekrytoinnissa. Pienemmissä maissa saattaa sen vuoksi syntyä huomattavia ongelmia 
pyrittäessä täyttämään ehdotuksessa esitetyt hallintoelimen kokoonpanoa koskevat 
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vaatimukset. Johtajana toimimista esimerkiksi asunto-osuuskunnassa tai pienissä yksityisissä 
yrityksissä ei pitäisi katsoa tässä artiklassa tarkoitetuksi johtajan tehtäväksi. Sen vuoksi 
artiklassa on syytä mainita yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt.

Tarkistus 515
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) yhden liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan ja kahden liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävän 
yhdistelmä;

(i) yhden liikkeenjohtoon osallistuvan 
johtajan ja kolmen liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävän 
yhdistelmä;

Or. en

Perustelu

Siinä, miten monta johtajan tehtävää hallintoelimen jäsen voi samanaikaisesti hoitaa, on 
otettava huomioon yksilölliset olosuhteet ja laitoksen toiminnan luonne, laajuus ja 
monitahoisuus. Liian tiukka sanamuoto tältä osin voisi aiheuttaa vaikeuksia pienemmillä 
markkinoilla varsinkin pienemmille laitoksille.

Tarkistus 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) neljän liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävät.

(ii) viiden liikkeenjohtoon 
osallistumattoman johtajan tehtävät.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
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vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 517
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saman konsernin sisällä hoidettavat 
liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät 
lasketaan yhdeksi johtajan tehtäväksi.

Saman konsernin sisällä hoidettavat 
liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät, 
yhteissijoitusyritykset ja/tai saman 
konsernin jäseen johtamat tai 
hallinnoimat vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot mukaan luettuina,
lasketaan yhdeksi johtajan tehtäväksi.

Or. en

Perustelu

Toisin kuin vakavaraisuusdirektiivissä (CRD IV) rahoitusmarkkinadirektiiville ominaisena on 
todettava, että tietyt rahoitusrakenteet järjestetään erityisinä oikeudellisina rakenteina 
jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti, ja siksi niitä olisi lähestyttävä hieman eri tavoin.

Tarkistus 518
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saman konsernin sisällä hoidettavat 
liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät
lasketaan yhdeksi johtajan tehtäväksi.

Johtajan tehtävät laitosten 
hallintoelimissä lasketaan yhdeksi 
johtajan tehtäväksi silloin, kun (i) ne ovat
saman konsernin sisällä, tai (ii) ne ovat 
laitoksissa, jotka ovat direktiivin [CRD 
IV] 108 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
saman laitosten suojajärjestelmän 
jäseniä, tai (iii) ne ovat yrityksissä 
(mukaan lukien muut kuin 
rahoituslaitokset), joista laitos omistaa 



PE489.464v01-00 92/175 AM\901764FI.doc

FI

määräosuuden.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 519
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saman konsernin sisällä hoidettavat 
liikkeenjohtoon osallistuvien ja 
osallistumattomien johtajien tehtävät 
lasketaan yhdeksi johtajan tehtäväksi.

Saman (i) konsernin tai (ii) tytäryhtiöitä, 
osakkuusyhtiöitä tai saman holding-
yhtiön osakkuuksia olevan yritysryhmän 
sisällä hoidettavat liikkeenjohtoon 
osallistuvien ja osallistumattomien 
johtajien tehtävät lasketaan yhdeksi 
johtajan tehtäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että poikkeus ei koske ainoastaan konsolidointiryhmiä vaan 
saman teollisen holdingyhtiön omistamia yritysryhmiä. Näin pyritään varmistamaan, että 
tällainen liiketoimintamalli ei vaarannu pitkällä aikavälillä johtajan tehtävien rajoittamisen 
vuoksi. Teollisen holdingyhtiön liiketoimintamallissa tarvitaan pitkällä aikavälillä 
sitoutuneita omistajia, jotka ovat edustettuina johtoelimissä pitkä aikavälin investointiensa 
kautta.

Tarkistus 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa 
sijoituspalveluyrityksen ylimmän 
hallintoelimen jäsenelle luvan yhdistää 
useamman johtajatehtävän kuin 
edellisessä alakohdassa sallitaan ottaen 
huomioon yksilölliset olosuhteet ja 
sijoituspalveluyrityksen toiminnan 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 521
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hallintoelimen jäsenet eivät saa hoitaa 
samankaikaisesti sijoituspalveluyrityksen 
liikkeenjohtoon osallistuvan johtajan 
tehtävää ja johtajan tehtävää 
säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä edes saman 
konsernin sisällä.

Or. en

Perustelu

Kahden tehtävän yhdistäminen luo selvästi eturistiriitoja. Tällaista tilannetta olisi siksi 
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vältettävä.

Tarkistus 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset osoittavat riittävät 
resurssit ylimmän hallintoelimen jäsenten 
tehtävään asettamiseen ja koulutukseen.

Sijoituspalveluyritysten on osoitettava
riittävät resurssit ylimmän hallintoelimen 
jäsenten tehtävään asettamiseen ja 
koulutukseen.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 523
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinoiden ylläpitäjä, joka hakee 
toimilupaa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämiseen, 
ja henkilöt, jotka tosiasiassa johtavat 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän liiketoimintaa, 
ovat samat kuin säännellyn markkinan 
ylimmän hallintoelimen jäsenet, kyseisten 
henkilöiden katsotaan täyttävän 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 

Jos markkinoiden ylläpitäjä, joka hakee 
toimilupaa monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämiseen, 
ja henkilöt, jotka tosiasiassa johtavat 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
liiketoimintaa, ovat samat kuin säännellyn 
markkinan ylimmän hallintoelimen jäsenet, 
kyseisten henkilöiden katsotaan täyttävän 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
vaatimukset.
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vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
tämä on sijoituspalveluyritysten 
liiketoiminnan luonteen, laajuuden ja 
monimutkaisuuden perusteella 
asianmukaista ja oikeasuhteista, 
sijoituspalveluyritykset perustavat 
nimityskomitean, joka arvioi ensimmäisen 
alakohdan vaatimusten täyttymistä ja 
tarvittaessa antaa suosituksia arviointinsa 
perusteella. Nimityskomitea koostuu niistä 
ylimmän hallintoelimen jäsenistä, jotka 
eivät toimi liikkeenjohdollisessa tehtävässä 
asianomaisessa yrityksessä. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos hallintoelin ei kansallisen lain 
mukaan ole toimivaltainen jäsenten 
nimitysmenettelyssä.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
tämä on sijoituspalveluyritysten 
liiketoiminnan luonteen, laajuuden ja 
monimutkaisuuden perusteella 
asianmukaista ja oikeasuhteista, 
sijoituspalveluyritykset perustavat 
nimityskomitean tai vastaavan elimen, 
joka arvioi ensimmäisen alakohdan 
vaatimusten täyttymistä ja tarvittaessa 
antaa suosituksia arviointinsa perusteella. 
Nimityskomitea koostuu niistä ylimmän 
hallintoelimen jäsenistä, jotka eivät toimi 
liikkeenjohdollisessa tehtävässä 
asianomaisessa yrityksessä. Tätä kohtaa ei 
sovelleta, jos hallintoelin ei kansallisen lain 
mukaan ole toimivaltainen jäsenten 
nimitysmenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että 
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 525
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ja niiden 
nimityskomiteat ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäseniä valittaessa. Sijoituspalveluyritysten 
on ylimmän hallintoelimen laajuuden 
huomioon ottaen erityisesti otettava 
käyttöön toimintamalli, jolla edistetään 
ylimmän hallintoelimen monimuotoista 
sukupuoli-, ikä-, maantieteellistä, 
koulutuksellista ja ammatillista jakautumaa
sekä toteutettava konkreettisia toimia 
edustuksen tasapainottamiseksi 
hallintoelimissä. Tällaisiin konkreettisiin 
toimiin voi sisältyä esimerkiksi 
nimityskomiteoiden koulutus, pätevien 
ehdokkaiden luettelon laatiminen ja 
sellaisen nimitysmenettelyn käyttöönotto, 
jossa on mukana vähintään yksi 
kummankin sukupuolen ehdokas.

Or. en

Perustelu

Hallituksen monimuotoisuutta lisäämällä voidaan laajentaa taitoja ja näkökulmia. Jos 
rekrytoidaan vain miehiä tai vain naisia, valikoima kapenee ja vaarana on, että mahdollisesti 
erinomaiset ehdokkaat jäävät huomaamatta. Naisten valintamenettelyssä tehdään 
järjestelmällisiä virheitä. Pankkeja olisi kannustettava myös panemaan täytäntöön 
keskipitkän aikavälin suunnitelma, jolla edistetään naisten pääsyä vaikutusvaltaisiin 
tehtäviin, jotta voidaan lisätä naisten määrää näissä tehtävissä.

Tarkistus 526
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa.
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon 
ottaen erityisesti otettava käyttöön 
toimintamalli, jolla edistetään ylimmän 
hallintoelimen monimuotoista sukupuoli-, 
ikä-, maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

3. Jäsenvaltioiden olisi annettava 
asianmukaista lainsäädäntöä, jonka 
perusteella hallintoelinten jäsenet 
voitaisiin saattaa vastuuseen vakavista 
hallinnon epäkohdista.

Or. en

Perustelu

Hallintoelinten jäsenet olisi saatettava oikeudelliseen vastuuseen vakavista hallinnon 
epäkohdista.

Tarkistus 527
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa Jäsenvaltioiden 
olisi lisäksi annettava asianmukaista 
lainsäädäntöä, jonka perusteella 
hallintoelinten jäsenet voitaisiin saattaa 
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vastuuseen vakavista hallinnon 
epäkohdista.

Or. en

Tarkistus 528
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa, ja otettava käyttöön 
40 prosentin naiskiintiö hallintielimissään 
1 päivään tammikuuta 2015 mennessä. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa ja tiedotettava 
tästä strategiasta ainakin kerran 
vuodessa.

Or. en

Tarkistus 529
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että jos 
sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan 
luonteen, laajuuden ja 
monimutkaisuuden kannalta on 
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jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-,
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

perusteltua ja oikeasuhteista,
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

Or. en

Tarkistus 530
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset ottavat huomioon 
monimuotoisuuden yhtenä 
valintaperusteena ylimmän hallintoelimen 
jäsenten valinnassa. 
Sijoituspalveluyritysten on ylimmän 
hallintoelimen laajuuden huomioon ottaen 
erityisesti otettava käyttöön toimintamalli, 
jolla edistetään ylimmän hallintoelimen 
monimuotoista sukupuoli-, ikä-, 
maantieteellistä, koulutuksellista ja 
ammatillista jakautumaa Työntekijöiden 
edustusta ylimmässä hallintoelimessä on 
myös pidettävä myönteisenä keinona 
lisätä monimuotoisuutta, sillä siitä 
saadaan keskeinen näkökulma ja aitoa 
tietämystä yrityksen sisäisestä 
työskentelystä.

Or. en
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Tarkistus 531
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä strategia on pantava täytäntöön 
seuraavan aikataulun mukaisesti:
– vuoteen 2013 mennessä naispuolisten 
jäsenten osuus hallintoelimissä on 
nostettava 30 prosenttiin
– vuoteen 2015 mennessä 40 prosenttiin
– vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttiin.

Or. de

Perustelu

Vuoden 2008 rahoituskriisin aikana rahoituslaitokset, joiden hallintoelimissä oli 
naisenemmistö, olivat erityisen menestyksekkäitä.  Selvitykset osoittavat, että yritykset, joiden 
valvontaelimissä naisten osuus on suuri, ovat huomattavasti kannattavampia. Tällainen 
menestys selittyy sillä, että naiset ovat ehdottomasti taipuvaisia tekemään suunnitelmia 
pitkällä aikavälillä ja turvallisuuteen perustuen. Tulevien rahoitusmarkkinakriisien 
välttämiseksi tarvitaan entistä enemmän naisia johtotehtäviin.

Tarkistus 532
Kerstin Westphal

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos sijoituspalveluyritys ei saavuta 
3 b artiklassa tarkoitettuja yleisiä 
tavoitteita, asianomaisten jäsenvaltioiden 
on asetettava määräaika, jonka kuluessa 
niiden on saavutettava tavoitteet, ja 
samalla ilmoitettava yrityksestä 
EAMV:lle. Jos määräaika kuluu umpeen 
ja tavoitteet ovat edelleen saavuttamatta, 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
asetettava sijoituspalveluyritys 



AM\901764FI.doc 101/175 PE489.464v01-00

FI

selvitystilaan. Selvitysmenettely on 
toteutettava asianomaisen jäsenvaltion 
asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kuten Norjan esimerkki osoittaa, naisten osuuden lisääminen hallintoelimissä on tehokasta 
vain, jos sen soveltamatta jättäminen on rangaistavaa. Vapaaehtoinen sitoutuminen ei 
onnistu.

Tarkistus 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään seuraavat 
seikat:

Poistetaan.

(a) se, mikä on riittävä aika, jonka 
ylimmän hallintoelimen jäsen yksilölliset 
olosuhteet ja sijoituspalveluyrityksen 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monitahoisuus huomioon ottaen tarvitsee 
tehtäviensä hoitamiseen ja joka 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
huomioon antaessaan ylimmän 
hallintoelimen jäsenelle luvan yhdistää
sallittua useamman johtajatehtävän 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti;
(b) se, mikä on 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu ylimmän hallintoelimen 
riittävä tietämys, taidot ja kokemus;
(c) se, mitä ovat 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut ylimmän hallintoelimen 
jäsenen rehellisyys, lahjomattomuus ja 
riippumattomuus;
(d) se, mitä ovat riittävät 
henkilöstöresurssit ja taloudelliset 
resurssit ylimmän hallintoelimen jäsenten 
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tehtävään asettamiseen ja koulutukseen;
(e) se, mitä tarkoittaa monimuotoisuus, 
joka ylimmän hallintoelimen on otettava 
huomioon valittaessa hallintoelimen 
jäseniä.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2014].

Or. en

Perustelu

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien suhteen on erittäin tärkeää, että
rahoitusmarkkinadirektiivissä otetaan käyttöön samat vaatimukset kuin neljännessä 
vakavaraisuusdirektiivissä. Nämä tarkistukset vastaavat siis ECR-ryhmän neljänteen 
vakavaraisuusdirektiiviin tekemiä ehdotuksia.

Tarkistus 534
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAMV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joissa määritetään seuraavat 
seikat:

EMAV laatii ohjeita, joissa määritetään, 
miten laitoksen olisi otettava huomioon
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Jos EAMV:tä vaaditaan laatimaan tekniset sääntelystandardit sellaisista käsitteistä kuin 
ajankäyttösitoumukset, tietämys ja kokemus johtaisivat pikemminkin joustamattomaan 
vaatimusten noudattamiseen kuin yritysten hallinnon aitoon kehittämiseen. Ohjeet ovat 
asianmukainen ratkaisu varmistaa näiden vaatimusten noudattaminen.
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Tarkistus 535
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) se, mitkä ovat huonoa hallintoa 
koskevia vakavia tapauksia, jotta 
jäsenvaltiot voivat antaa asianmukasta 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 536
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n on myös arvioitava 
sijoituspalveluyrityksen toimintojen 
luonnetta, laajuutta ja monimutkaisuutta, 
mikä toimivaltaisten viranomaisten on 
otettava huomioon, kun ne antavat 
hallintoelimen jäsenelle luvan hoitaa 
useampia johtajan tehtäviä kun 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti on sallittua.

Or. en

Perustelu

Oikeasuhteisuuden periaatetta olisi noudatettava, jotta yritysten sallitaan toimintansa eri 
vaiheissa määritellä sen tarpeiden kannalta sopivin hallintotapa. Olisi keskityttävä elinten 
hallintoon ja erityisesti puheenjohtajan rooliin valittaessa ja valvottaessa johtajia, jotta 
saavutetaan rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistamiseen liittyvät tavoitteet varmistaa yritysten 
järkevä ja vakaa hallinto.
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Tarkistus 537
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
ohjeet asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–
14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 538
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset
komissiolle viimeistään 
[31 päivänä joulukuuta 2014].

EAMV toimittaa nämä ohjeet komissiolle 
viimeistään [31 päivänä joulukuuta 2014].

Or. en

Tarkistus 539
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen 
strategiset tavoitteet ja huolehdittava niiden 
valvonnasta,

(a) hyväksyttävä yrityksen strategiset 
tavoitteet ja huolehdittava niiden 
valvonnasta,
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Or. en

Perustelu

Hallintoelimen ei pitäisi määritellä vaan ainoastaan hyväksyä strategiset tavoitteet, jotka 
perustuvat ylimmän johdon laatimiin ehdotuksiin.

Tarkistus 540
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen 
organisaatio ja huolehdittava sen 
valvonnasta, mukaan lukien henkilöstöltä 
vaadittavat taidot, tietämys ja 
asiantuntemus sekä yrityksen palvelujen 
tarjoamiseen ja toimintojen harjoittamiseen 
käytettävät resurssit, menettelyt ja 
järjestelyt ottaen huomioon yrityksen 
liiketoiminnan luonne, laajuus ja 
monitahoisuus ja kaikki vaatimukset, joita 
yrityksen on noudatettava,

(b) hyväksyttävä yrityksen organisaatio ja 
huolehdittava sen valvonnasta, mukaan 
lukien henkilöstöltä vaadittavat taidot, 
tietämys ja asiantuntemus sekä yrityksen 
palvelujen tarjoamiseen ja toimintojen 
harjoittamiseen käytettävät resurssit, 
menettelyt ja järjestelyt ottaen huomioon 
yrityksen liiketoiminnan luonne, laajuus ja 
monitahoisuus ja kaikki vaatimukset, joita 
yrityksen on noudatettava,

Or. en

Perustelu

Hallintoelimen ei pitäisi määritellä vaan ainoastaan hyväksyä strategiset tavoitteet, jotka 
perustuvat ylimmän johdon laatimiin ehdotuksiin.

Tarkistus 541
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määriteltävä ja hyväksyttävä yrityksen (c) hyväksyttävä yrityksen tarjoamiin 
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tarjoamiin palveluihin, toimintoihin ja 
tuotteisiin sovellettavat toimintaperiaatteet
ja huolehdittava niiden valvonnasta 
yrityksen riskirajan mukaisesti ja yrityksen 
asiakkaiden ominaispiirteiden ja tarpeiden 
mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa 
asianmukaisten stressitestien 
suorittaminen;

palveluihin, toimintoihin ja tuotteisiin 
sovellettavat toimintaperiaatteet ja 
huolehdittava niiden valvonnasta yrityksen 
riskirajan mukaisesti ja yrityksen 
asiakkaiden ominaispiirteiden ja tarpeiden 
mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa 
asianmukaisten stressitestien 
suorittaminen;

Or. en

Perustelu

Hallintoelimen ei pitäisi määritellä vaan ainoastaan hyväksyä strategiset tavoitteet, jotka 
perustuvat ylimmän johdon laatimiin ehdotuksiin.

Tarkistus 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) määriteltävä ja hyväksyttävä 
yrityksen myyntihenkilöstön palkkiot ja 
huolehdittava niiden valvonnasta siten, 
että sen tarkoituksena on edistää 
vastuullista yritystoimintaa, asiakkaiden 
oikeudenmukaista kohtelua ja välttää 
eturistiriitoja. Palkkiorakenne ja se, että 
mahdollisia eturistiriitoja ei voida hallita 
tai välttää, olisi tarvittaessa ilmoitettava 
asiakkaille;

Or. en

Perustelu

The principle contained in the proposed MiFID, regarding the management body’s 
responsibilities for the remuneration of sales staff, should be emphasised. The proposed 
amendment aims at fostering sound corporate governance arrangements for the remuneration 
policies of the institutions that do not solely carry out banking activities. The specificity of 
their activities and the potential harmful effects stemming from inappropriate remuneration 
schemes to consumers, call for common requirements in this area to apply to all investment 
firms with a view to responsible business conduct, fair treatment of consumers and to avoid 
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conflict of interests, in a manner which would be coherent with the proposal for a directive of 
the European Parliament and of the Council on the access to the activity of credit institutions 
and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and in line with the 
OECD principles. (ECB suggestion)

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

Tarkistus 543
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) varmistettava, että 
myyntihenkilöstön palkkiopolitiikka 
erityisesti vaihtelevien palkkioiden osalta 
ei kannusta riskejä ottavaan 
liiketoimintaan, ja vältettävä
eturistiriitoja.

Or. en

Tarkistus 544
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) noudatettava 
petostentorjuntastrategiaa.

Or. en

Tarkistus 545
Arlene McCarthy



PE489.464v01-00 108/175 AM\901764FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 8 kohta – 2 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kyseiset luonnolliset henkilöt ovat 
riittävät hyvämaineisia ja heillä on riittävät
tiedot, taidot ja kokemus ja he varaavat
riittävästi aikaan tehtäviensä hoitamiseen. 

ii) kyseiset luonnolliset henkilöt ovat 
riittävän hyvämaineisia ja heillä on 
tasoltaan asianmukaiset tiedot ja pätevyys, 
joka perustuu tunnustettuun 
ammattitaitoon ja että heille annetaan 
riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen ja 
että he päivittävät ja täydentävät tietojaan 
ja pätevyyttään.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten elämään. Siksi tällaisilta 
neuvonantajilta olisi edellytettävä asianmukaista pätevyyttä, kun he neuvovat asiakkaita 
varojen sijoittamisessa. Sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat luonnollisia henkilöitä tai 
yksittäisen luonnollisen henkilön johtamia oikeushenkilöitä, olisi sovellettava samoja 
sääntöjä kuin suuriin sijoituspalveluyrityksiin.

Tarkistus 546
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 8 kohta – 2 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kyseiset luonnolliset henkilöt ovat 
riittävät hyvämaineisia ja heillä on riittävät
tiedot, taidot ja kokemus ja he varaavat
riittävästi aikaan tehtäviensä hoitamiseen.

ii) kyseiset luonnolliset henkilöt ovat 
riittävän hyvämaineisia ja heillä on 
tasoltaan asianmukaiset tiedot ja pätevyys, 
joka perustuu tunnustettuun 
ammattitaitoon ja että heille annetaan 
riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen.

Or. en

Perustelu

Sijoitusneuvonnalla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten elämään. Siksi tällaisilta 
neuvonantajilta olisi edellytettävä asianmukaista pätevyyttä, kun he neuvovat asiakkaita 
varojen sijoittamisessa.
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Tarkistus 547
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tämän artiklan säännösten 
soveltaminen ei rajoita työntekijöiden 
edustusta yritysten hallintoelimissä 
koskevien kansallisen lainsäädännön 
säännösten tai käytäntöjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, ettei tämän direktiivin säännöksillä heikennetä tai estetä työntekijöiden edustusta 
koskevia kansallisia sääntöjä.

Tarkistus 548
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät
arviointijakson kuluessa vastusta
kirjallisesti ehdotettua hankintaa, se 
katsotaan hyväksytyksi.

5. Jos toimivaltaiset viranomaiset puoltavat 
lupaa, niiden on ilmoitettava 
asianomaiselle hankkijalle siitä 
viimeistään arviointijakson päätyttyä.

Or. en

Tarkistus 549
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) lisääkö ehdotettu hankinta 
eturistiriidan riskiä;

Or. en

Tarkistus 550
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on luotava 
asianmukaiset toimintasuunnitelmat ja 
menettelyt, jotka riittävät varmistamaan, 
että yritys sen johto, työntekijät ja sen 
sidonnaisasiamiehet mukaan luettuina 
noudattaa tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksiaan sekä kyseisten 
henkilöiden henkilökohtaisia liiketoimia 
koskevia asianmukaisia sääntöjä.

2. Sijoituspalveluyrityksen on luotava 
asianmukaiset toimintasuunnitelmat ja 
menettelyt, jotka riittävät varmistamaan, 
että yritys sen johto, työntekijät ja sen 
sidonnaisasiamiehet mukaan luettuina 
noudattaa tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksiaan sekä kyseisten 
henkilöiden henkilökohtaisia liiketoimia 
koskevia asianmukaisia sääntöjä.
Sijoituspalveluyrityksellä on oltava 
voimassa menettelyt ja käytännesäännöt, 
joiden avulla voidaan arvioida, onko 
tuote, palvelu tai toimenpide yhteensopiva 
sellaisten asiakkaiden ominaispiirteiden 
ja tarpeiden kanssa, joille kyseisiä 
tuotteita tarjotaan.

Or. en

Perustelu

Sopimattomaksi todettua myyntiä olisi vältettävä tiukoilla sisäisillä käytännesäännöillä.

Tarkistus 551
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoituspalveluyrityksen on luotava 
asianmukaiset toimintasuunnitelmat ja 
menettelyt, jotka riittävät varmistamaan, 
että yritys sen johto, työntekijät ja sen 
sidonnaisasiamiehet mukaan luettuina 
noudattaa tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksiaan sekä kyseisten 
henkilöiden henkilökohtaisia liiketoimia 
koskevia asianmukaisia sääntöjä.

2. Sijoituspalveluyrityksen on luotava 
asianmukaiset toimintasuunnitelmat ja 
menettelyt, jotka riittävät varmistamaan, 
että yritys sen johto, työntekijät ja sen 
sidonnaisasiamiehet mukaan luettuina 
noudattaa tämän direktiivin mukaisia 
velvollisuuksiaan, mukaan luettuina 
niiden myyntikohteiden sekä tarjoaman 
tuote- ja palveluvalikoiman 
yhteensopivuuden arviointi 
asiakasrakenteen osalta, sekä kyseisten 
henkilöiden henkilökohtaisia liiketoimia 
koskevia asianmukaisia sääntöjä. Kyseiset 
menettelyt ja säännöt olisi julkistettava ja 
annettava sijoittajien käyttöön.

Or. en

Tarkistus 552
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sijoituspalveluyrityksen on pidettävä 
yllä ja käytettävä tehokkaita toiminta- ja 
hallintajärjestelyjä, joiden avulla se voi 
ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin
toimenpiteisiin, jotta 23 artiklassa 
määritellyt eturistiriidat eivät vaikuttaisi 
haitallisesti sen asiakkaiden etuihin.

3. Sijoituspalveluyrityksen on pidettävä 
yllä ja käytettävä tehokkaita toiminta- ja 
hallintajärjestelyjä, joiden avulla se voi 
ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, jotta 23 artiklassa 
määritellyt eturistiriidat eivät vaikuttaisi 
haitallisesti sen asiakkaiden etuihin.

Or. en

Perustelu

Eturistiriitojen välttämisen olisi oltava ensisijainen prioriteetti. Kuluttajien luottamusta on 
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tärkeä käsitellä, ja tekstin on oltava vaativampi.

Tarkistus 553
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne 
puhelinkeskustelut tai sähköiset viestit, 
jotka liittyvät tehtyihin liiketoimiin 
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä 
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 
palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ne puhelinkeskustelut tai 
sähköiset viestit, jotka liittyvät kaikkiin 
tuotteita koskeviin 
sijoitusneuvontapalveluihin ja tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan parantamiseksi tarvitaan sekä tiedonvälityksen tallentamisvelvoitteen 
laajentamista että tallenteiden säilyttämisajan pidentämistä.

Tarkistus 554
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa
tallentamalla ainakin ne 
puhelinkeskustelut tai sähköiset viestit, 
jotka liittyvät tehtyihin liiketoimiin
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä 
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 

Kotijäsenvaltioiden on edellytettävä 
asianmukaista kirjanpitoa ainakin 
tehdyistä liiketoimista käytäessä kauppaa 
omaan lukuun sekä asiakkaiden 
toimeksiantoihin tarjottaessa palveluja 
toimeksiantojen vastaanottamiseksi ja 
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palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

välittämiseksi ja toimeksiantojen 
toteuttamiseksi asiakkaiden lukuun.

Or. en

Tarkistus 555
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin hyväksyttyjen vastapuolien 
välillä.

Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
vastaavia vaatimuksia ammattimaisiin 
asiakkaisiin tai yksityisasiakkaisiin.

Or. en

Tarkistus 556
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
annettaessa sijoitusneuvoja asiakkaille tai
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vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Or. en

Perustelu

Jotta estetään se, että neuvonantajat kiertävät kuluttajansuojasääntöjä ehdottamalla, että 
asiakkaat tekevät toimeksiantonsa verkkosivuston kautta, myös sijoitusneuvot olisi 
tallennettava.

Tarkistus 557
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne 
puhelinkeskustelut tai sähköiset viestit, 
jotka liittyvät tehtyihin liiketoimiin
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä 
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 
palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kotijäsenvaltioiden on edellytettävä 
asianmukaista kirjanpitoa, joka koskee 
ainakin tehtyjä liiketoimia käytäessä 
kauppaa omaan lukuun sekä asiakkaiden 
toimeksiantoihin tarjottaessa palveluja 
toimeksiantojen vastaanottamiseksi ja 
välittämiseksi ja toimeksiantojen 
toteuttamiseksi asiakkaiden lukuun ja 
johon sisältyy puhelinkeskusteluiden tai 
sähköisten viestien tallentaminen.

Mitä tulee rahoituslaitosten ja 
yksityisasiakkaiden väliseen 
tiedonvälitykseen, jäsenvaltiot voivat sen 
sijaan hyväksyä tällaisia 
puhelinkeskustelua tai sähköisiä viestejä 
koskevat asiaankuuluvat asiakirjat 
esimerkiksi pöytäkirjojen muodossa.

Or. en

Tarkistus 558
Wolf Klinz
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä kolmen vuoden 
ajan.

Kotijäsenvaltio voi vaatia joko

(a) puhelinkeskustelujen tai sähköisten 
viestien tallentamista tai

(b) tällaisten puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien sisältöä koskevia 
asiaankuuluvia kirjallisia asiakirjoja, 
jotka asiakas ja asiakkaalle palvelun 
tarjonnut henkilö ovat allekirjoittaneet.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
tällainen kirjanpito säilytetään kolmen 
vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 559
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne puhelinkeskustelut 
tai sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyihin 
liiketoimiin käytäessä kauppaa omaan 
lukuun sekä asiakkaiden toimeksiantoihin 
tarjottaessa palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun, ja asiakkaan 
toimeksiannot salkunhoitopalvelua 
tarjottaessa.



PE489.464v01-00 116/175 AM\901764FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 560
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ainakin ne 
puhelinkeskustelut tai sähköiset viestit, 
jotka liittyvät tehtyihin liiketoimiin
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 
palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Kirjaa on pidettävä muun muassa 
tallentamalla ne puhelinkeskustelut tai 
sähköiset viestit, jotka liittyvät tehtyjen 
liiketoimien tosiasialliseen välittämiseen
käytäessä kauppaa omaan lukuun sekä 
asiakkaiden toimeksiantoihin tarjottaessa 
palveluja toimeksiantojen 
vastaanottamiseksi ja välittämiseksi ja 
toimeksiantojen toteuttamiseksi 
asiakkaiden lukuun.

Or. fr

Tarkistus 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä kolmen vuoden 
ajan.

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä asiakkaan 
sijoitusjaksoa vastaavan ajan yhdellä 
vuodella lisättynä siten, että enimmäisaika 
on viisi vuotta.

Or. en
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Perustelu

Olisi täysin loogista säilyttää kirjanpitoa ainakin sijoitusjakson ajan. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu pitää myös viiden vuoden pituista säilytysaikaa asianmukaisena.

Tarkistus 562
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä kolmen vuoden 
ajan.

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä vuoden ajan 
sijoituksen päättymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

Kirjanpito ja asiakirjat olisi säilytettävä ainakin niin kauan, että asiakkaalle ei voi koitua 
todelleisia seurauksia sijoituksesta, josta hänelle on annettu neuvoja.

Tarkistus 563
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
toimitettava kyseisille asiakkaille 
pyynnöstä ja säilytettävä kolmen vuoden 
ajan.

Edellä olevan 1 ja 2 alakohdan mukaisesti 
tallennettujen puhelinkeskustelujen tai 
sähköisten viestien kirjanpito on 
säilytettävä kolmen vuoden ajan.
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Or. en

Perustelu

Puhelinkeskustelujen tallentaminen on ennen kaikkea kulttuuriin liittyvä tapa, ja sen 
seurauksena se on jätettävä jäsenvaltioiden tasolle.

Tarkistus 564
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sijoituspalveluyrityksen ja 
yksityisasiakkaan välisiä 
puhelinkeskusteluja ei rajoiteta 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen, 
jäsenvaltiot voivat päättää sallia 
vaikutuksiltaan vastaavia vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, jotka koskevat 
sijoituspalveluyrityksen ja 
yksityisasiakkaan välisten 
puhelinkeskustelujen kirjanpitoa 
korkeintaan 1 000 euron liiketoimista.

Or. en

Tarkistus 565
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 7 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sijoituspalveluyrityksen relevanteille 
henkilöille sallitaan 1 alakohdassa 
tarkoitetut kirjanpidon alaiset keskustelut 
ja viestintä ainoastaan 
sijoituspalveluyritykselle kuuluvalla 
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laitteistolla.

Or. en

Tarkistus 566
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset saavat osallistua 
arvopapereilla toteutettaviin 
rahoitustoimiin asiakkaan lukuun 
säilyttämillään rahoitusvälineillä tai 
käyttää muulla tavoin tällaisia 
rahoitusvälineitä omaan lukuunsa tai 
sijoituspalveluyrityksen toisen asiakkaan 
lukuun ainoastaan silloin, kun seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
(a) asiakas on antanut ennakolta erillisen 
suostumuksen rahoitusvälineiden 
käyttöön tietyin ehdoin, ja kun kyse on 
yksityisasiakkaasta, vahvistanut kyseiset 
ehdot allekirjoituksellaan tai erityistä 
hyväksyntäasiakirjaa koskevalla 
vastaavalla vaihtoehtoisella 
menetelmällä;
(b) kyseisen asiakkaan rahoitusvälineiden 
käytön on rajoituttava erityisiin ehtoihin, 
joiden mukaisesti asiakkaalle on 
ilmoitettava tapauskohtaisesti aina, kun 
hänen varallisuuttaan käytetään;
(c) suurin osa asiakkaan 
rahoitusvälineiden käytöstä saaduista 
tuloista on siirrettävä asiakkaalle.
Sijoituspalveluyrityksen on annettava 
asiakkaidensa kieltää tapauskohtaisesti 
rahoitusvälineidensä käyttö.

Or. en



PE489.464v01-00 120/175 AM\901764FI.doc

FI

Tarkistus 567
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sijoituspalveluyrityksen, jolla on 
hallussaan asiakkaille kuuluvia varoja, on 
riittävin järjestelyin turvattava asiakkaiden 
oikeudet ja, luottolaitoksia lukuun 
ottamatta, estettävä asiakkaiden varojen 
käyttö yrityksen omaan lukuun.

9. Sijoituspalveluyrityksen, jolla on 
hallussaan asiakkaille kuuluvia varoja, on 
riittävin järjestelyin turvattava asiakkaiden 
oikeudet ja, luottolaitoksia lukuun 
ottamatta, hyväksyttävä talletetut varat 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleen laadittu 
teksti) mukaisesti. Tämän kohdan 
toiminnallisia vaatimuksia sovelletaan 
luottolaitoksiin, joissa kyseinen 
luottolaitos suostuu turvaamaan 
asiakkaan oikeudet asettamalla varat 
kolmanelle osapuolelle tai säilyttämällä 
varoja mieluummin kolmannen 
osapuolen avulla kuin hyväksymällä 
tällaiset talletetut varat.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ratkaisemaan ensimmäisen tason ja toisen tason direktiivien välinen 
harhaanjohtava epäjohdonmukaisuus, jolla on yhdessä jäsenvaltiossa luottolaitoksia koskeva 
suora vaikutus, joka siirtyy toiseen jäsenvaltioon.

Tarkistus 568
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Sijoituspalveluyritys ei saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä
yksityisasiakkaiden kanssa asiakkaiden 
nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai 
ehdollisten taikka mahdollisten 
velvoitteiden turvaamiseksi tai 
kattamiseksi.

10. Sijoituspalveluyritys ei saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä 
yksityisasiakkaiden kanssa asiakkaiden 
nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai 
ehdollisten taikka mahdollisten 
velvoitteiden turvaamiseksi tai 
kattamiseksi, ellei sille ole annettu 
etukäteen nimenomaista kirjallista 
suostumusta, joka perustuu selkeisiin,
täydellisiin ja tarkkoihin tietoihin 
järjestelyjen ominaispiirteistä.

Or. en

Tarkistus 569
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sijoituspalveluyritys ei saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä 
yksityisasiakkaiden kanssa asiakkaiden 
nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai 
ehdollisten taikka mahdollisten 
velvoitteiden turvaamiseksi tai 
kattamiseksi.

10. Sijoituspalveluyritys saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä asiakkaiden 
kanssa asiakkaiden nykyisten tai tulevien, 
tosiasiallisten tai ehdollisten taikka 
mahdollisten velvoitteiden turvaamiseksi 
tai kattamiseksi.

Or. de

Perustelu

Rahoitusmarkkinadirektiivissä kielletään omistusoikeuden siirtävät rahoitusvakuusjärjestelyt 
yksitysasiakkaiden kanssa. EMIR:ssä noudatetaan joustavampaa lähestymistapaa. 
Molemmissa tapauksissa – sekä yksityis- että laitosasiakkaiden osalta – olisi sallittava 
omistusoikeuden siirtävät rahoitusvakuusjärjetelyt.
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Tarkistus 570
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Sijoituspalveluyritys ei saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä 
yksityisasiakkaiden kanssa asiakkaiden 
nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai 
ehdollisten taikka mahdollisten 
velvoitteiden turvaamiseksi tai 
kattamiseksi.

10. Sijoituspalveluyritys ei saa tehdä 
omistusoikeuden siirtäviä 
rahoitusvakuusjärjestelyjä 
yksityisasiakkaiden kanssa asiakkaiden 
nykyisten tai tulevien, tosiasiallisten tai 
ehdollisten taikka mahdollisten 
velvoitteiden turvaamiseksi tai 
kattamiseksi, ellei niillä ole etukäteen 
saatua kirjallista suostumusta.

Or. en

Tarkistus 571
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään 2-9 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin ja 43 
artiklan mukaisesti toimiluvan saaneisiin 
kolmansien maiden yritysten 
sivuliikkeisiin sovellettavat toiminnan 
järjestämistä koskevat käytännön 
vaatimukset, jotka tarjoavat erilaisia 
sijoituspalveluja ja/tai -toimia ja 
oheispalveluja tai niiden yhdistelmiä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kolmannen maan yrityksille määrätyt organisaatiota koskevien vaatimusten olisi oltava osa 
komission tekemää vastaavuusarviointia.

Tarkistus 572
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a. Sijoituspalveluyrityksellä on oltava 
käytössä tuotteiden hyväksyntää koskeva 
menettely, ja sen on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimintaa ja menettelyä 
koskevat toimenpiteet kyseisen tuotteiden 
hyväksyntää kosekvan menettelyn 
täytäntöönpanemiseksi. Ennen kuin 
sijoitustuotteita ja rahoitusvälineitä 
asetetaan tai jaetaan markkinoille, tuoteet 
ja rahoitusvälineet on hyväksyttävä 
tuotehyväksyntää koskevan menettelyn 
mukaisesti. Kaikki olennaiset riskit on 
arvoitava huolellisesti, ja tuotteet ja 
rahoitusvälineet voidaan asettaa tai jakaa 
markkinoille vain, jos se on kohdennetun 
asiakasryhmän etujen mukaista. 
Tuotteiden hyväksyntää koskevaa 
menettelyä on tarkistettava vuosittain. 
Sijoituspalveluyrityksen on jatkuvasti 
pystyttävä toimittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle ajantasainen ja 
yksityiskohtainen kuvaus tuotteiden 
hyväksyntää koskevvan menettelyn 
luonteesta ja yksityiskohdista.

Or. en

Tarkistus 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Markkinatakaajat

Edellä 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
määritellyn markkinatakaajan on 
annettava osto- ja myyntinoteerauksia, 
jotka ovat järkeviä ja markkinoihin 
liittyviä. Sen on oltava toiminnassa 
mahdollisimman yhtäjaksoisesti niiden 
säänneltyjen markkinoiden tai sellaisen 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia.

Or. en

Perustelu

Säännökset, jotka koskevat markkinatakaajien roolia, toimintoja ja velvoitteita, olisi 
mainittava selkeästi artiklassa. Markkinatakaajien on tarjottava likviditeettiä kaikissa 
markkinaolosuhteissa.

Tarkistus 574
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintakeinot, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 
sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
ja -rajat sekä estää virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen tai 
järjestelmän muu toiminta tavalla, joka voi 

1. Algoritmista tai huippunopean
strategian mukaista kaupankäyntiä 
harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintakeinot, jotka ovat oikeassa 
suhteessa niiden harjoittamaan 
liiketoimintaan ja joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 
sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
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aiheuttaa tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. 
Tällaisella yrityksellä on myös oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmiä ei voida käyttää 
asetuksen (EU) N:o [MAR] vastaisiin 
tarkoituksiin tai sen kauppapaikan 
sääntöjen vastaisesti, johon sillä on yhteys. 
Yrityksellä on oltava käytössään tehokkaat 
liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat 
järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata 
sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

ja -rajat sekä estää virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen tai 
järjestelmän muu toiminta tavalla, joka voi 
aiheuttaa tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. 
Tällaisella yrityksellä on myös oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmiä ei voida käyttää 
asetuksen (EU) N:o [MAR] vastaisiin 
tarkoituksiin tai sen kauppapaikan 
sääntöjen vastaisesti, johon sillä on yhteys. 
Yrityksellä on oltava käytössään tehokkaat 
ja oikeasuhteiset liiketoiminnan 
jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden 
avulla voidaan korjata sen 
kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Oikeasuhteisuuden taso on tarpeen sellaisille pienille yrityksille, jotka harjoittava 
algoritmiperusteista kaupankäyntia hyvin yksinkertaisin perustein.

Tarkistus 575
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintakeinot, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 

1. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavalla sijoituspalveluyrityksellä on 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintakeinot, joiden avulla voidaan 
varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien 
häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti 
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sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
ja -rajat sekä estää virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen tai 
järjestelmän muu toiminta tavalla, joka voi 
aiheuttaa tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. 
Tällaisella yrityksellä on myös oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmiä ei voida käyttää
asetuksen (EU) N:o [MAR] vastaisiin 
tarkoituksiin tai sen kauppapaikan 
sääntöjen vastaisesti, johon sillä on yhteys. 
Yrityksellä on oltava käytössään tehokkaat 
liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat 
järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata 
sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

sekä asianmukaiset kaupankäyntikynnykset 
ja -rajat sekä ryhtyä asianmukaisiin 
toimienpiteisiin, joiden tarkoituksen on
estää virheellisten toimeksiantojen 
lähettäminen tai järjestelmän muu toiminta 
tavalla, joka voi aiheuttaa tai lisätä 
markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaa 
toimintaa. Tällaisella yrityksellä on myös 
oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
riskinhallintamenetelmät sen 
varmistamiseksi, että 
kaupankäyntijärjestelmät toimivat 
asetuksen (EU) N:o [MAR] ja sen 
kauppapaikan sääntöjen mukaisesti, johon 
sillä on yhteys. Yrityksellä on oltava 
käytössään tehokkaat liiketoiminnan 
jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden 
avulla voidaan korjata sen 
kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät 
ennakoimattomat häiriöt, ja yrityksen on 
varmistettava, että sen järjestelmät ovat 
kaikilta osin testattuja ja asianmukaisesti 
seurattuja, jotta ne täyttäisivät tämän 
kohdan vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tekninen selvennys, joka koskee virheellisten toimeksiantojen lähettämstä ja 
MAR-lainsäädänön soveltamista (ei ole mahdollista virheellisten toimeksiantojen 
lähettämistä tai markkinoiden väärinkäyttöä). Tarkistuksella selvennetään, että järjestelmät 
ja valvonta pitäisi suunnitella niin, että niillä paljastetaan ja ehkäistään virheellisten 
toimeksiantojen lähettäminen ja markkinoiden väärinkäyttö, mikäli tämä on mahdollista.

Tarkistus 576
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sijoituspalveluyritysten on pyydettävä 
lupaa säännellyiltä markkinoilta, 
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monenkeskiseltä 
kaupankäyntijärjestelmältä tai 
organisoidulta 
kaupankäyntijärjestelmältä, kun ne 
haluavat liittää uusia tai mukautettuja 
automaattisia kaupankäyntijärjestelmiä 
kyseisten markkinoiden järjestelmiin.
Uutta tai muokattua järjestelmää ei saa 
käyttää kaupankäyntiinsäännellyillä 
markkinoilla, monenkeskisessä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ennen kuin 
markkinoiden ylläpitäjä antaa kirjallisen 
hyväksynnän 51 artiklan 3 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 577
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sijoituspalveluyritykseen, joka 
harjoittaa algoritmistä kaupankäyntiä, on 
sovellettava erillistä lupamenettelyä. Näin 
ollen sen on osoitettava selkeästi ja 
ymmärrettävällä tavalla, mitä taloutta 
kokonaisuutena hyödyttäviä etuja sen 
toiminnoista aiheutuu ja että sen 
toiminnoista ei aiheudu kielteisiä 
vaikutuksia kuten epävakauden 
lisääntyminen, rahoitusmarkkinoiden 
vakauden vaarantuminen tai sen 
toiminnoista aiheutuva hintojen 
vääristyminen. Jos tätä ei selkeästi ja 
ymmärrettävästi osoiteta, tällaisen 
sijoituspalveluyrityksen lupa on evättävä. 
Euroopan komissio laatii ehdotuksen 
luetteloksi mahdollisista myönteisistä ja 
kielteisistä algoritmisen kaupankäynnin 
vaikutuksista.
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Or. en

Tarkistus 578
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Sijoituspalveluyrityksen, joka 
harjoittaa algoritmista kaupankäyntiä, on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle viranomaisen pyynnöstä 
nopeasti tiedot sen algoritmeistä, 
lähdekoodi mukaan luettuna, 
ohjelmasuunnittelusta sekä 1 kohdassa 
tarkoitetuista järjestelmien 
dokumentoinnista ja riskien valvonnasta.
Tällaisten yritysten on myös 
varmistettava, että ne pystyvät tuottamaan 
nopeasti kauppapaikan tai toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä yksityiskohtaisen 
kirjanpidon päivittäisistä noteerauksista 
ja kaupankäyntitoimista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Finance Watchin suosituksiin.

Tarkistus 579
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Huippunopea tietokoneistettu 
kaupankäynti on kielletty.
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Or. en

Perustelu

Huippunopeaan tietokoneistettuun kaupankäyntiin liittyy vakavia epäilyjä kuten esittelijän 
tekemässä tarkistuksessa on todettu. Arbitraasikaupankäyntiä, jota pidetään usein 
huippunopean tietokoneistetun kaupankäynnin ansiona, on harjoitettu vuosisatoja. Se on 
kestänyt vain hieman kauemmin. Toisaalta HFT-kauppa on hyvin altista markkinoiden 
väärinkäytölle, ja se on usein aiheuttanut taloudellista vahinkoa kuten Flash Crashin 
tapauksessa toukokuussa 2010.

Tarkistus 580
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on jatkuvati ja 
vähintään vuosittain voitava toimittaa
omasta aloitteestaan kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
ajantasainen ja yksityiskohtainen kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista parametreista
tai -rajoista, keskeisistä 
vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan 
varmistavista menetelmistä, joita se käyttää 
varmistaakseen 1 kohdan mukaisten 
ehtojen täyttymisen, sekä järjestelmiensä 
testausta koskevat tiedot. 
Sijoituspalvaluyrityksen on järjestettävä 
edellä mainittua asioita koskeva 
kirjanpito ja varmistettava, että se on 
riittävä, jotta toimivaltainen 
viranomainen voi valvoa tämän 
direktiivin [MiFIR] ja [MAR]:n 
vaatimusten noudattamista.
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
edellä mainittuja tietoja ja lisätietoja 
tämän algoritmisesta kaupankäynnistä ja 
siihen käytettävistä järjestelmistä.
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Or. en

Tarkistus 581
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavan sijoituspalveluyrityksen on 
vähintään vuosittain toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kuvaus algoritmisten
kaupankäyntistrategioidensa luonteesta, 
yksityiskohtaiset tiedot järjestelmään 
sovellettavista kaupankäyntiparametreista 
tai -rajoista, keskeisistä 
vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan 
varmistavista menetelmistä, joita se käyttää 
varmistaakseen 1 kohdan mukaisten 
ehtojen täyttymisen, sekä järjestelmiensä 
testausta koskevat tiedot. Toimivaltainen 
viranomainen voi milloin tahansa pyytää 
sijoituspalveluyritykseltä lisätietoja tämän 
algoritmisesta kaupankäynnistä ja siihen 
käytettävistä järjestelmistä.

2. Huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntistrategiaa noudattavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain ja aina pyydettäessä toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle kuvaus strategioidensa
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten mukaisesti olisi vuosittain ja pyydettäessä laadittava algoritmeja koskeva 
raportti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Sijoituspalveluyrityksen on pyynnöstä 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle lisätietoja tämän 
algoritmisesta kaupankäynnistä ja siihen 
käytettävistä järjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi varmistettava, 
että sijoituspalveluyritys toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki pyydetyt lisätiedot. 
(EKP:n ehdotus).

Tarkistus 583
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
ja huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntistrategiaa noudattavan 
sijoituspalveluyrityksen on alkuperäisen 
luvan mukaisesti tai vähintään vuosittain 
sekä aina kun kaupankäyntistrategiaan 
tehdään merkittäviä muutoksia 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
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keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Tietyt yritykset muuttavat algoritmejään jatkuvasti. Sen takia kuvausten lähettäminen 
toimivaltaisille viranomaisille ei ehkä riitä, jotta voitaisiin todella tietää, mitkä niiden 
strategiat ovat. Siksi tämä olisi laajennettava kaikkiin tärkeisiin algoritmistrategioiden 
muutoksiin.

Tarkistus 584
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
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Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

Sijoituspalveluyrityksen on pyynnöstä 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle lisätietoja tämän 
algoritmisesta kaupankäynnistä ja siihen 
käytettävistä järjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotetun rahoitusmarkkinadirektiivin 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi varmistettava, 
että sijoituspalveluyritys toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki pyydetyt lisätiedot.

Tarkistus 585
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on toimitettava 
vuosittain tai pyynnöstä kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

Or. en

Tarkistus 586
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä.

2. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan 
sijoituspalveluyrityksen on vähintään 
vuosittain toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kuvaus 
algoritmisten kaupankäyntistrategioidensa 
luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot 
järjestelmään sovellettavista 
kaupankäyntiparametreista tai -rajoista, 
keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja 
riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, 
joita se käyttää varmistaakseen 1 kohdan 
mukaisten ehtojen täyttymisen, sekä 
järjestelmiensä testausta koskevat tiedot. 
Toimivaltainen viranomainen voi milloin 
tahansa pyytää sijoituspalveluyritykseltä 
lisätietoja tämän algoritmisesta 
kaupankäynnistä ja siihen käytettävistä 
järjestelmistä, sen algoritmien lähdekoodi 
mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sijoituspalveluyritys, joka noudattaa 
huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntistrategiaa, on päivittäin 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikilla 
säännellyillä markkinoilla tai 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tehtyjä 
noteerauksia ja harjoitettua 
kaupankäyntitoimintaa koskevaa 
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käsittelemättömät kirjaustiedot.

Or. en

Perustelu

HFT-algoritmiä ja kaupankäyntitoimintaa koskeva kattava kirjausketju on olennainen väline, 
jolla valvotaan markkinoiden väärinkäyttöä kaikilla kauppapaikoilla. Markkinoiden välinen 
valvonta on nykyään olematonta. Tämän kirjausketjun avulla sääntelijät voivat myös entistä 
paremmin ymmärtää HFT-kaupankäyntimalleja ja erityisesti sen hyvin korkeaa 
toimeksiannosta kauppaan -suhdetta.

Tarkistus 588
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntistrategiaa noudattavan 
sijoituspalveluyrityksen on tallennettava 
hyväksytyssä muodossa kaikkien tehtyjen 
noteerausten ja kaupankäyntitoimien 
käsittelemättömät kirjaustiedot ja 
annettava ne kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen käytettäväksi.

Or. en

Perustelu

Yhdysvalloissa käydyssä keskustelussa Flash Crashin jälkeen on keskitytty tarpeeseen 
muodostaa uudelleen markkinoiden konsolidoitu kirjausketju, jotta voidaan täysin varmistaa 
tapahtumien tarkka järjestys, joka johti koettuihin epänormaaleihin markkinaolosuhteisiin. 
Samalla kun näiden tietojen keskitetty kerääminen aiheuttaisi huomattavan ja kalliin teknisen 
rasitteen julkisille viranomaisille, yksittäisten yritysten olisi säilytettävä omat tietonsa. Jos 
toimivaltaisten viranomaisten olisi rakennettava uudelleen markkinat, ne voisivat niin tehdä.

Tarkistus 589
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sijoituspalveluyrityksen, joka 
noudattaa huippunopeaa tietokoneistettua 
kaupankäyntistrategiaa, on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
noteeraustensa ja 
kaupankäyntitoimintansa 
käsittelemättömät kirjaustiedot. EAMV:n 
on kehitettävä sitovat tekniset standardit, 
joiden mukaisesti määritetään 
toimitettava tiedot ja niiden muoto.

Or. en

Tarkistus 590
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. EAMV:n on laadittava teknisten 
standardien luonnokset, joiden avulla 
määritellään 2 a kohdassa tarkoitetut 
toimitettavat tiedot ja niiden muotom jotta 
kirjaustietojen konsolidointi voidaan 
suorittaa kaikissa jäsenvaltiossa.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.
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Or. en

Perustelu

Nykyisten globaalien markkinoiden tehokas sääntely edellyttää huippunopeaa kaupankäyntiä 
koskevien tietojen konsolidointia kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 591
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavan sijotuspalveluyrityksen on 
varmistettava, että kukin sen noudattama 
huippunopea algoritminen 
kaupankäyntistrategia on toiminnassa 
jatkuvasti sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon 
sijoituspalveluyritys lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia. 
Huippunopean algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että huippunopea 
algoritminen kaupankäyntistrategia tekee 
sitovia hintatarjouksia kilpailukykyisin 
hinnoin tavallisen kaupallisen 
käyttäytymisen mukaisesti, minkä vuoksi 
näillä kauppapaikoilla on säännölliseltä ja 
jatkuvalta pohjalta likviditeettiä kaiken 
aikaa.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa 
tämä olisi 1 kohdan mukaisen 
riskivalvonnan vastaista, 
sijoituspalveluyritykset voivat vetäytyä 
markkinoilta. EAMV:n on laadittava 
ohjeet, joissa määritellään ehdot, jotka 
tukevat tällaista vetäytymistä, jotta 
kauppapaikat voivat sisällyttää ne 
toimintasääntöihinsä.
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Jos sijoituspalveluyritys vetäytyy 
markkinoilta tämän kohdan säännösten 
mukaisesti, sen on ilmoitettava 
kauppapaikalle ja kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
välittömästi.

Or. en

Perustelu

Tämä noudataa HFT:tä koskevaa komission epävirallista asiakirjaa. Sen mukaan on 
tilanteita, joissa sijoituspalveluyrityksen riskien valvonta edellyttää, että ne lopettavat 
jatkuvien noteerausten antamisen. Kuitenkin paras taho valvomaan tätä on kauppapaikka sen 
markkinatakaus- ja likviditeettimääräyksiä koskevien sääntöjen puitteissa yhteistyössä 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa. EAMV:n ohjeissa olisi asetettava parametrit, mutta 
kauppapaikoilla on parhaat edellytykset tietaa, mikä on todella hyödyllistä markkinoiden 
vakauttamiseksi, kun poikkeukselliset olosuhteet vallitsevat.

Tarkistus 592
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavan sijotuspalveluyrityksen on 
varmistettava, että kukin sen noudattama 
huippunopea algoritminen 
kaupankäyntistrategia on toiminnassa 
jatkuvasti sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon 
sijoituspalveluyritys lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia. 
Huippunopean algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että huippunopea 
algoritminen kaupankäyntistrategia tekee 
sitovia hintatarjouksia kilpailukykyisin 
hinnoin tavallisen kaupallisen 
käyttäytymisen mukaisesti, minkä vuoksi 
näillä kauppapaikoilla on säännölliseltä ja 
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jatkuvalta pohjalta likviditeettiä kaiken 
aikaa, paitsi komission 94 artiklan 
mukaisesti annetuissa delegoiduissa 
säädöksissä määriteltyjen 
poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa, 
mikäli tämä on vastoin 1 kohdassa 
vahvistettua riskein valvontaa.

Sijoituspalveluyrityksen on pyydettävä 
toimivaltaiselta viranomaiselta lupaa 
ensimmäisessä alakohdassa vahvistetun 
velvollisuuden noudattamatta 
jättämiseksi. Toimivaltainen 
viranomainen arvioi 24 tunnin kuluessa, 
ovatko ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten 
mukaiset poikkeukselliset olosuhteet 
täyttyneet, ja tekee päätöksen. Jos 
päätöksen mukaan sijoituspalveluyritys 
voi olla noudattamatta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua velvoitetta, 
toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
EAMV:lle kyseisestä päätöksestä. 
EAMV:n on ilmoitettava asiasta 
välittömästi kyseisen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille. Jos 
toimivaltainen viranomainen on eri mieltä 
toisen toimivaltaisen viranomaisen sen 
alueella palveluja tarjoavaa 
sijoituspalveluyritystä koskevasta 
toimenpiteestä, EAMV voi auttaa kyseisiä 
viranomaisia pääsemään sopimukseen 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan 
mukaisesti. Sovittelu on toteutettava 
kahden päivän kuluessa. Jos kyseiset 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse 
sopimukseen sovitteluvaiheessa, 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tehdä päätöksen asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 19 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Sovittelu on toteutettava 
kahden päivän kuluessa.

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan komission epäviralliseen asiakirjaan.
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Tarkistus 593
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian on 
oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Sijoituspalveluyritys, joka osallistuu 
kauppapaikan tarjoamaan 
markkinatakausjärjestelmään, tekee 
yrityksen ja kauppapaikan välisen sitovan 
kirjallisen sopimuksen, joka koskee 
olennaisia velvoitteita, jotka johtuvat 
markkinatakausjärjestelmään 
osallistumisesta, ja liittää kyseisen 
järjestelmän sääntöihin ja ehtoihin myös 
vallitsevien markkinaolosuhteiden 
mukaisen likviditeettimääräyksen 
rajoittumatta kuitenkaan siihen. 
Sijoituspalveluyrityksellä on oltava 
käytössä tehokkaat 
riskienvalvontajärjestelmät, joilla 
varmistetaan, että se voi kaiken aikaa 
täyttää velvoitteensa sitovan kirjallisen 
sopimuksen mukaisesti. 
Markkinatakausjärjestelmään 
osallistuakseen sijoituspalveluyrityksen 
käyttämän algoritmisen 
kaupankäyntistrategian on oltava 
toiminnassa jatkuvasti sen kauppapaikan
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia, ellei 
sitovan kirjallisen sopimuksen 
määräyksissä toisin edellytetä. 
Algoritmisen kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
vähimmäismäärä jatkuvaa 
kaupankäyntiaikaa, ottaen huomioon 
likviditeettiä ja vallitsevia
markkinaolosuhteita koskevat säännöt ja 
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määräykset.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä Wortmann-Koolin 51 artiklan 1 a kohtaan (uusi) ja 
51 artiklan 7 kohtaan tekemien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 594
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian 
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Huippunopealla 
kaupankäyntistrategialla, joka täyttää 4 
artiklan 30 b kohdan edellytykset, on 
oltava EAMV:n määrittelemässä 
laajuudessa ja markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi tarvittava kyky toimia 
jakuvasti jatkuvasti sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia. Yritysten, 
jotka käyttävät markkinatakaajan 
strategioita, on noudatettava 
kauppapaikkojen määrittelemiä erityisiä 
vaatimuksia toimivaltaisia viranomaisia 
kuullen ottaen huomioon asianmukaisten 
kauppapaikkojen likviditeetin ja 
sijoittajien luottamuksen säilyttämisen 
markkinapaikkaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan niitä sijoituspalveluyrityksiä, joilla markkinatakaajastrategia, voidaan pyytää 
tarjoamaan markkinatakauspalveluja. EAMV:n ohjeet, jotka koskevat järjestelmiä ja 
valvontaa tähän kysymyseen liittyvässä automaattisessa kaupankäyntiympäristössä, olisi 
otettava huomioon teknisissä standardeissa. Tämän tekstin avulla EAMV ja kauppapaikat 
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voivat asianmukaisesti kalibroida 17 artiklan 3 kohdan vaatimukset sekä sen suhteen, mitä 
HFT-strategioita sovelletaan, että tällaisten vaatimusten vakavuuden.

Tarkistus 595
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Algoritmista kaupankäyntiä 
harjoittavan sijotuspalveluyrityksen on 
varmistettava, että kukin sen noudattama 
huippunopea algoritminen 
kaupankäyntistrategia on toiminnassa 
jatkuvasti sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmien 
kautta sen toteuttaa liiketoimia. 
Huippunopean algoritmisen 
kaupankäyntistrategian 
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin 
kaiken aikaa, minkä vuoksi näillä 
kauppapaikoilla on säännölliseltä ja 
jatkuvalta pohjalta likviditeettiä ja 
vallitsevista markkinaolosuhteista 
riippumatta.

Or. en

Perustelu

Koska monia algoritmeja ei ole tarkoitettu tuottamaan voittoa hintakehityksen suunnasta 
riippumatta, ei ole asianmukasta vaatia niitä takaamaan markkinoita. Tämä velvoite on 
kuitenkin asianmukainen HFT:n kannalta, ja sillä alennetaan riskiä, että kyseiset toimijat 
vetävät likviditeettiä pois juuri silloin, kun markkinat sitä eniten tarvitsevat. On myös tärkeää 
varmistaa, että HFT-yritykset ilmoittavat realistiset hinnat jatkuvasti.

Tarkistus 596
Sirpa Pietikäinen
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Algoritmisen kaupankäyntistrategian
on oltava toiminnassa jatkuvasti sen 
kauppapaikan kaupankäyntiaikana, johon 
se lähettää toimeksiantoja tai jonka 
järjestelmien kautta sen toteuttaa 
liiketoimia. Algoritmisen 
kaupankäyntistrategian
kaupankäyntiparametrien tai -rajojen on 
varmistettava, että strategia tekee sitovia 
hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin, 
minkä vuoksi näillä kauppapaikoilla on 
säännölliseltä ja jatkuvalta pohjalta 
likviditeettiä kaiken aikaa ja vallitsevista 
markkinaolosuhteista riippumatta.

3. Kun sijoituspalveluyritys täyttää 4 
artiklan 6 kohdan edellytykset, sen on 
oltava edelleen mahdollisimman lähellä 
jatkuvaa toimintaa sen kauppapaikan 
kaupankäyntiaikana, johon se lähettää 
toimeksiantoja tai jonka järjestelmän
kautta sen toteuttaa liiketoimia. Kyseisen 
yrityksen kaupankäyntistrategian on 
varmistettava, että se tekee jatkuvasti 
sitovia hintatarjouksia kilpailukykyisin 
hinnoin, minkä vuoksi näillä 
kauppapaikoilla on säännölliseltä ja 
jatkuvalta pohjalta likviditeettiä kaiken 
aikaa ja vallitsevista markkinaolosuhteista 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 597
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. EMAV:n on kehitettävä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnoksia 
3 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista 
erityisesti markkinastressin tapauksessa.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti. 
EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
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...kuuta ...*.
________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
… 

Or. en

Perustelu

EAMV:n ohjeet, jotka koskevat järjestelmiä ja valvontaa automaattisessa 
kaupankäyntiympäristössä, joka liittyy 17 artiklan 3 kohtaan sekä tiettyihin HFT-
straotegioihin sovellettavien velvoitteiden vakavuuden laajuuteen, olisi otettava huomioon 
teknisissä standardeissa.

Tarkistus 598
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sijoituspalveluyrityksen, joka 
noudattaa huippunopeaa 
kaupankäyntistrategiaa, on varmistettava, 
että kaikki rahoitusvälineen positiot, jotka 
on ostettu tai myyty, säilyvät ainakin 30 
sekuntia.

Or. en

Tarkistus 599
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kauppapaikkojen on pystyttävä 
määräämään maksut jäsenilleen tai 
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markkinaosapuolille pitääkseen 
liiketoimien ja toimeksiantojen suhteen 
tasolla, jolla vältetään heikentämästä 
asianmukaista markkinapaikan 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

Lisämaksut ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi ylläpitää liiketoimien ja toimeksiantojen 
suhde tasolla, jolla varmistetraan kyseessä olevan markkinapaikan asianmukainen toiminta.

Tarkistus 600
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan, 
on oltava käytössään tehokkaat järjestelmät 
ja valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä tai sponsoroitua 
pääsyä kauppapaikkaan, on oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisia 
riskinhallintamenetelmiä sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen mukaisesti. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla vastuu sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
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oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä, on selvä.
Sijoituspalveluyritykset eivät saa tarjota 
"kattamatonta" ja "suodattamatonta" 
sponsoroitua pääsyä kauppapaikkaan.

Or. en

Perustelu

Tällä sanamuodolla pyritään varmistamaan, että DEA:ta tai sponsoroitua pääsyä tarjoavalla 
sijoituspalveluyrityksellä on asianmukainen myyntiä edeltävä valvonta ja organisaatiota 
koskevat vaatimukset, joilla edistetään reilua ja hyvin toimivaa kaupankäyntiä 
automaattisessa kaupankäyntiympäristössä, mukaan luettuna tiettyjen parametrien 
ulkopuolisten toimeksiantojen sisäänrakennettu ja automaattinen hylkääminen. Sanamuoto on 
yhdenmukainen järjestelmiä ja valvontamenetelmiä koskevan EAMV:n ohjeiden kanssa, jotka 
annettiin 22. joulukuuta 2011, viite: EAMV/2011/456.

Tarkistus 601
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan, 
on oltava käytössään tehokkaat 
järjestelmät ja valvontamenetelmät, joilla 
varmistetaan, että kyseistä palvelua 
käyttävien henkilöiden sopivuus 
arvioidaan ja todennetaan 
asianmukaisesti, että kyseisten palvelua 
käyttäviä henkilöitä estetään ylittämästä 
asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 

4. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tarjota
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan.
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voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa 
kaupankäynnissä noudatetaan tämän 
direktiivin ja asetuksen (EU) N:o [MAR] 
vaatimuksia ja kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 602
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä
kauppapaikkaan, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 

4. Sijoituspalveluyritykset eivät saa tarjota 
sponsoroitua pääsyä kauppapaikkaan.
Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa markkinoillepääsyä, on oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
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kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 603
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan, 
on oltava käytössään tehokkaat järjestelmät 
ja valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä kauppapaikkaan, 
on oltava käytössään tehokkaat järjestelmät 
ja valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista, ja sen 
on valvottava tehtyjen toimeksiantojen ja 
toteutuneiden toimeksiantojen suhdetta. 
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on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Säänneltyjen markkinoiden (51 artiklan 3 kohta), monenkeskisten kauppapaikkojen ja 
organisoitujen kauppapaikkojen ohella laitokset, jotka tarjoavat DMA-palvelua, on 
valvottava tehtyjen toimeksiantojen ja peruutettujen toimeksiantojen suhdetta. Rajoittava 
suhde on asetettava markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin 8 artiklan 3 kohdassa 
uutena luetelmakohtana "- sellaisten toimeksiantojen peruuttaminen, jotka ylittävät totetettuja 
toimeksiantoja ja tehtyjä toimeksiantoja koskevan päivittäisen 30 prosentin suhteen, ellei sitä 
selitetä kirjallisesti viranomaiselle".

Tarkistus 604
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä 
kauppapaikkaan, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa pääsyä markkinoille 
kauppapaikassa, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 



PE489.464v01-00 150/175 AM\901764FI.doc

FI

riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Viittaukset "suoraan sähköiseen välitykseen" olisi korvattava ilmauksella "välitön 
markkinoillepääsy", jotta noudateaan 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 605
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä
kauppapaikkaan, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
pääsyn kauppapaikkaan, on oltava 
käytössään tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
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kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava,
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Perustelu

Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa joko suoraa sähköistä tai sponsoroitua välitystä, on 
oltava asianmukaiset kauppaa edeltävät tarkastukset ja organisaatiota koskevat vaatimukset, 
jotta voidaan varmistaa markkinoiden eheys ja tehokas toiminta.

Tarkistus 606
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa sähköistä välitystä
kauppapaikkaan, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 

4. Sijoituspalveluyrityksellä, joka tarjoaa 
suoraa pääsyä markkinoille 
kauppapaikassa, on oltava käytössään 
tehokkaat järjestelmät ja 
valvontamenetelmät, joilla varmistetaan, 
että kyseistä palvelua käyttävien 
henkilöiden sopivuus arvioidaan ja 
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todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

todennetaan asianmukaisesti, että kyseisten 
palvelua käyttäviä henkilöitä estetään 
ylittämästä asianmukaisia ennalta asetettuja 
kaupankäynti- ja luottokynnyksiä, että 
kyseistä palvelua käyttävien henkilöiden 
toteuttamaa kaupankäyntiä seurataan 
asianmukaisesti ja että asianmukaisilla 
riskinhallintamenetelmillä estetään 
kaupankäynti, joka voi aiheuttaa riskejä 
sijoituspalveluyritykselle itselleen tai joka 
voisi aikaansaada tai lisätä markkinoiden 
tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa 
taikka olla asetuksen (EU) N:o [MAR] tai 
kauppapaikan sääntöjen vastaista. 
Sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, 
että yrityksen ja kyseisen henkilön välillä 
on sitova kirjallinen sopimus palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä keskeisistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista ja että 
sopimuksen nojalla yritys vastaa sen 
varmistamisesta, että kyseistä palvelua 
käyttämällä tapahtuvassa kaupankäynnissä 
noudatetaan tämän direktiivin ja asetuksen 
(EU) N:o [MAR] vaatimuksia ja 
kauppapaikan sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 607
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sijoituspalveluyritykset eivät saa 
suodattamatonta suoraa pääsyä 
markkinoille missään kauppapaikassa.

Or. en

Perustelu

Helmikuussa 2012 julkistetuissa EAMV:n ohjeissa "Systems and controls in an automated 
trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities" 
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(ESMA/2012/122 (EN)) vahvistettiin valvonnan taso, jonka olisi oltava käytössä suoran 
markkinoille pääsyn suhteen – suodattamaton pääsy tai "kattamaton sponsoroitu pääsy" 
kiellettiin, mitä olisi vahvistettava rahoitusmarkkinadirektiivin artikloissa.

Tarkistus 608
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta varmistetaan, että ketään ei 
syrjitä tai estetä huippunopean 
kaupankäynnin mahdollisuuksien 
suhteen, jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että markkinapaikalle 
pääsy tapahtuu tasapuolisten 
toimintaedellytysten perusteella.

Or. en

Tarkistus 609
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Huippunopeasta kaupankäynnistä 
johtuvien markkinoiden väärinkäytösten 
torjumiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että säännellyillä 
markkinoilla ja muilla kauppapaikoilla 
on käytössä tarkkailua, seurantaa ja 
valvontaa varten oikeat välineet, jotka 
kattavat kaikki liiketoimet.

Or. en
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Tarkistus 610
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään 1–5 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavat yksityiskohtaiset toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -
toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.

6. EAMV:n on kehitettävä teknisten 
sääntelystandardien luonnos, jossa 
määritellään 1–5 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavat yksityiskohtaiset toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -
toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
__________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Koska EAMV on jo antanut kirjallisia ohjeita tällä alalla, sillä on enemmän teknistä 
asiantuntemusta tällä alalla kuin komissiolla.

Tarkistus 611
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta hyväksyä
94 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joissa 
täsmennetään 1–5 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavat yksityiskohtaiset toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -
toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.

6. EAMV:n on kehitettävä teknisten 
sääntelystandardien luonnos, jossa 
määritellään 1–5 kohdan mukaiset 
sellaisiin sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavat yksityiskohtaiset toiminnan 
järjestämistä koskevat vaatimukset, jotka 
tarjoavat erilaisia sijoituspalveluja ja/tai -
toimia ja oheispalveluja tai niiden 
yhdistelmiä.

EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
_________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen kysymys alalla, jolla EAMV on jo antanut ohjeita, joten on aiheellisempaa, 
että valtuudet annetaan EAMV:lle.

Tarkistus 612
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kaikkien rahoituslaitosten, joille on 
myönnetty lupa [siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
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asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun] direktiivin 
2009/65/EY, [vakuutus- ja 
jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta 
ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 
annetun]direktiivin 2009/138/EY, 
[ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toiminnasta ja valvonnasta] tai 
[vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista annetun] direktviivin 
2011/61/EU mukaisesti, on täytettävä 
tämän artiklan 1 kohdan, 2 kohdan, 
2 a kohdan ja 3 kohdan mukaiset 
velvoitteet, kun ne harjoittavat 
algoritmista kaupankäyntiä, huippunopea 
algoritminen kaupankäynti mukaan 
luettuna.

Or. en

Perustelu

Perustuu Euroopan komission epäviralliseen asiakirjaan.

Tarkistus 613
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaupankäyntimenettely ja liiketoimien 
loppuunsaattaminen monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ja 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä

Kaupankäyntimenettely ja liiketoimien 
loppuunsaattaminen monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä

Or. en

Tarkistus 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät luovat 16 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämisen lisäksi avoimet 
säännöt ja menettelyt puolueetonta ja 
asianmukaista kaupankäyntiä varten sekä 
vahvistavat objektiiviset perusteet 
toimeksiantojen tehokasta toteuttamista 
varten. Niillä on oltava järjestelyt, joilla 
varmistetaan järjestelmän moitteeton 
tekninen toimivuus, mukaan lukien 
tehokkaat varajärjestelmät varsinaisen 
järjestelmän toimintahäiriöihin liittyvien 
riskien hallitsemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi avoimet ja ehdottomat 
säännöt ja menettelyt puolueetonta ja 
asianmukaista kaupankäyntiä varten sekä 
vahvistavat objektiiviset ja ehdottomat 
perusteet toimeksiantojen tehokasta 
toteuttamista varten. Niillä on oltava 
järjestelyt, joilla varmistetaan järjestelmän 
moitteeton tekninen toimivuus, mukaan 
lukien tehokkaat varajärjestelmät 
varsinaisen järjestelmän toimintahäiriöihin 
liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Or. en

Perustelu

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

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

Tarkistus 615
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät luovat 16 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten täyttämisen lisäksi avoimet 
säännöt ja menettelyt puolueetonta ja 
asianmukaista kaupankäyntiä varten sekä 
vahvistavat objektiiviset perusteet 
toimeksiantojen tehokasta toteuttamista 
varten. Niillä on oltava järjestelyt, joilla 
varmistetaan järjestelmän moitteeton 
tekninen toimivuus, mukaan lukien 
tehokkaat varajärjestelmät varsinaisen 
järjestelmän toimintahäiriöihin liittyvien 
riskien hallitsemiseksi. 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi avoimet ja ehdottomat
säännöt ja menettelyt puolueetonta ja 
asianmukaista kaupankäyntiä varten sekä 
vahvistavat objektiiviset ja ehdottomat 
perusteet toimeksiantojen tehokasta 
toteuttamista varten. Niillä on oltava 
järjestelyt, joilla varmistetaan järjestelmän 
moitteeton tekninen toimivuus, mukaan 
lukien tehokkaat varajärjestelmät 
varsinaisen järjestelmän toimintahäiriöihin 
liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että monenkeskisiä kauppapaikkoja, olivatpa 
ne säänneltyjä markkinoita tai monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä, koskevat ehdottomat 
täytäntöönpanovaatimukset, joilla taataan kaikille sijoittajille ennustettavat ja 
oikeudenmukaiset tulokset. Tämä on hyvin tärkeää sijoittajien suojelemiseksi 
sattumanvaraisilta hinnoilta.

Tarkistus 616
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 



AM\901764FI.doc 159/175 PE489.464v01-00

FI

markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi avoimet säännöt ja 
menettelyt puolueetonta ja asianmukaista 
kaupankäyntiä varten sekä vahvistavat 
objektiiviset perusteet toimeksiantojen 
tehokasta toteuttamista varten. Niillä on 
oltava järjestelyt, joilla varmistetaan 
järjestelmän moitteeton tekninen 
toimivuus, mukaan lukien tehokkaat 
varajärjestelmät varsinaisen järjestelmän 
toimintahäiriöihin liittyvien riskien 
hallitsemiseksi.

artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi avoimet ja ehdottomat 
säännöt ja menettelyt puolueetonta ja 
asianmukaista kaupankäyntiä varten sekä 
vahvistavat objektiiviset ja ehdottomat 
perusteet toimeksiantojen tehokasta 
toteuttamista varten. Niillä on oltava 
järjestelyt, joilla varmistetaan järjestelmän 
moitteeton tekninen toimivuus, mukaan 
lukien tehokkaat varajärjestelmät 
varsinaisen järjestelmän toimintahäiriöihin 
liittyvien riskien hallitsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 617
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät luovat avoimet säännöt 
perusteista, joiden nojalla määritellään 
niiden järjestelmissä kaupankäynnin 
kohteena olevat rahoitusvälineet.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat avoimet 
säännöt perusteista, joiden nojalla 
määritellään niiden järjestelmissä 
kaupankäynnin kohteena olevat 
rahoitusvälineet.

Or. en

Perustelu

Organisoitua kaupankäyntijärjestelmää koskevat vaatimukset poistetaan, koska kaikkiin 
markkinoiden ylläpitäjien tai sijoituspalveluyritysten käyttämiin kaupankäyntijärjestelmiin 
olisi monenvälisen kaupankäynnin yhteydessä sovellettava asianmukaisia markkinoita 
koskevia sääntöjä (ts. avoimuus, syrjimätön toteutus, syrjimätön pääsy ja täysi 
markkinavalvonta).
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Tarkistus 618
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä soveltuvin 
osin, että monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät tarjoavat riittävästi julkisesti 
saatavaa tietoa, tai ovat vakuuttuneita 
tiedon saatavuudesta, jotta järjestelmän 
käyttäjät pystyvät muodostamaan arvion 
sijoituksesta, ottaen huomioon sekä 
käyttäjien että kaupankäynnin kohteena 
olevien rahoitusvälineiden luonteen.

Jäsenvaltioiden on edellytettävä soveltuvin 
osin, että monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät tarjoavat riittävästi julkisesti 
saatavaa tietoa, tai ovat vakuuttuneita 
tiedon saatavuudesta, jotta järjestelmän 
käyttäjät pystyvät muodostamaan arvion 
sijoituksesta, ottaen huomioon sekä 
käyttäjien että kaupankäynnin kohteena 
olevien rahoitusvälineiden luonteen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 619
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät laativat, 
julkistavat ja pitävät voimassa 

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät laativat, julkistavat ja pitävät 
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objektiivisiin perusteisiin perustuvia 
avoimia sääntöjä, jotka koskevat pääsyä 
niiden järjestelmiin.

voimassa objektiivisiin perusteisiin 
perustuvia avoimia ja ehdottomia sääntöjä, 
jotka koskevat pääsyä niiden järjestelmiin.

Or. en

Tarkistus 620
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät laativat, julkistavat ja pitävät 
voimassa objektiivisiin perusteisiin 
perustuvia avoimia sääntöjä, jotka 
koskevat pääsyä niiden järjestelmiin.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät laativat ja pitävät 
voimassa objektiivisiin perusteisiin 
perustuvia avoimia sääntöjä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 621
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
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monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävillä 
sijoituspalveluyrityksillä tai markkinoiden 
ylläpitäjillä on käytössään järjestelyt, 
joilla voidaan selkeästi havaita ja hallita 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tai sen 
omistajien, ylläpitäjän ja 
kaupankäyntijärjestelmien vakaan 
toiminnan välisten eturistiriitojen 
mahdolliset haittavaikutukset 
kaupankäyntijärjestelmien toimintaan tai 
niiden osapuoliin.

Or. en

Perustelu

Artiklassa korostetaan johdanto-osan 12 kappaleen merkitystä monenkeskiselle 
kaupankäyntijärjestelmälle ja organisoidulle kaupankäyntijärjestelmälle antamalla 
sijoittajille suurempi valinnanvapaus sen suhteen, minkälaisten vastapuolten kanssa ne 
haluavat toimia.

Tarkistus 622
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät tiedottavat selkeästi tämän 
järjestelmän käyttäjille heidän 
velvollisuuksistaan järjestelmässä 
toteutettujen liiketoimien selvityksen 
osalta. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät tiedottavat 
selkeästi tämän järjestelmän käyttäjille 
heidän velvollisuuksistaan järjestelmässä 
toteutettujen liiketoimien selvityksen 
osalta. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 
että monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät ovat ottaneet käyttöön tarvittavat 
järjestelyt monenkeskisissä 
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sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät ovat ottaneet käyttöön tarvittavat 
järjestelyt monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä tai 
organisoiduissa 
kaupankäyntijärjestelmissä suoritettujen 
liiketoimien tehokkaan selvityksen 
helpottamiseksi.

kaupankäyntijärjestelmissä suoritettujen 
liiketoimien tehokkaan selvityksen 
helpottamiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 623
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla otetulla 
siirtokelpoisella arvopaperilla käydään 
kauppaa myös monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä ilman 
liikkeeseenlaskijan suostumusta, 
liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta 
julkistaa sitä koskevia taloudellisia tietoja 
alkuvaiheessa, jatkuvasti eikä 
tapauskohtaisesti kyseisessä 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä tai 
organisoidussa 
kaupankäyntijärjestelmässä.

5. Kun kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla otetulla 
siirtokelpoisella arvopaperilla käydään 
kauppaa myös monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ilman 
liikkeeseenlaskijan suostumusta, 
liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta 
julkistaa sitä koskevia taloudellisia tietoja 
alkuvaiheessa, jatkuvasti eikä 
tapauskohtaisesti kyseisessä 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 624
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikki monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät noudattavat viipymättä 
toimivaltaisen viranomaisensa 72 artiklan 
1 kohdan mukaisesti antamia ohjeita 
rahoitusvälineen kaupankäynnin 
keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikki monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät noudattavat viipymättä 
toimivaltaisen viranomaisensa 72 artiklan 
d ja e alakohdan mukaisesti antamia 
ohjeita rahoitusvälineen kaupankäynnin 
keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

Or. en

Tarkistus 625
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikki monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä tai organisoituja 
kaupankäyntijärjestelmiä ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät noudattavat viipymättä 

6. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kaikki monenkeskisiä 
kaupankäyntijärjestelmiä ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset tai markkinoiden 
ylläpitäjät noudattavat viipymättä 
toimivaltaisen viranomaisensa 72 artiklan 1 
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toimivaltaisen viranomaisensa 72 artiklan 1 
kohdan mukaisesti antamia ohjeita 
rahoitusvälineen kaupankäynnin 
keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

kohdan mukaisesti antamia ohjeita 
rahoitusvälineen kaupankäynnin 
keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 626
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät toimittavat toimivaltaiselle 
viranomaisille yksityiskohtaisen kuvauksen 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta. 
Kaikki sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille myönnetyt 
toimiluvat ylläpitää monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää on ilmoitettava 
EAMV:lle. EAMV laatii luettelon kaikista 
unionissa olevista monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja 
organisoiduista 
kaupankäyntijärjestelmistä. Luettelossa on 
oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 

8. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittavat 
toimivaltaiselle viranomaisille 
yksityiskohtaisen kuvauksen 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
toiminnasta, mukaan luettuna siihen 
liittyvä infrastruktuuri, joka on osa niiden 
palvelujen tarjontaa ja/tai joka liittyy 
sijoituspalveluyrityksiin, 
kaupankäyntiyrityksiin, säännelytyihin 
markkinoihin, monenkeskisiin 
kaupankäyntijärjestelmiin tai kauppojen 
sisäisiin toteuttajiin ja/tai toimeksiantojen 
retitysjärjestelyihin. Jäsenvaltioiden on 
edellytettävä monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitäviä 
sijoituspalveluyrityksiä ja markkionoiden 
ylläpitäjiä toimittamaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle yksityiskohtaisen 
kuvauksen järjestelyistä, joita niillä on 
toiminnassa asetuksen (EU) N:o .../... 
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palveluista sekä monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tunnistekoodi, 
jota käytetään ilmoituksissa 23 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

[rahoitusmarkkina-asetus] 3–10 artiklan 
vaatimusten noudattamiseksi. Kaikki 
sijoituspalveluyrityksille ja markkinoiden 
ylläpitäjille myönnetyt toimiluvat ylläpitää 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
on ilmoitettava EAMV:lle. EAMV laatii 
luettelon kaikista unionissa olevista 
monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä. Luettelossa on 
oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 
palveluista, mukaan luettuina kaikki 
rahoitusvälineet, joilla on sallittua käydä 
kauppaa näillä kauppapaikoilla, sekä 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tunnistekoodi, jota käytetään ilmoituksissa 
23 artiklan ja asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Or. en

Perustelu

Toimeksiantojen reititystä koskevat järjestelyt, joita sijoituspalveluyritykset ja kauppapaikat 
tavallisesti käyttävät, voivat lisätä merkittävästi riskiä. Niille olisi asetettava asianmukaiset 
julkistamisvaatimukset. Lisäksi kauppapaikkojen olisi toimitettava sääntelyviranomaisille 
yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten ne noudattavat kaupankäyntiä edeltäviä 
avoimuusvaatimuksia rahoitusmarkkina-asetuksessa.

Tarkistus 627
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää ylläpitävät 
sijoituspalveluyritykset ja markkinoiden 
ylläpitäjät toimittavat toimivaltaiselle 

8. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittavat 
toimivaltaiselle viranomaisille 
yksityiskohtaisen kuvauksen 
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viranomaisille yksityiskohtaisen kuvauksen 
monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän toiminnasta. 
Kaikki sijoituspalveluyrityksille ja 
markkinoiden ylläpitäjille myönnetyt 
toimiluvat ylläpitää monenkeskistä 
kaupankäyntijärjestelmää tai organisoitua 
kaupankäyntijärjestelmää on ilmoitettava 
EAMV:lle. EAMV laatii luettelon kaikista 
unionissa olevista monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä ja 
organisoiduista 
kaupankäyntijärjestelmistä. Luettelossa on 
oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tai organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 
palveluista sekä monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän ja organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän tunnistekoodi, 
jota käytetään ilmoituksissa 23 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän 
toiminnasta. Kaikki 
sijoituspalveluyrityksille ja markkinoiden 
ylläpitäjille myönnetyt toimiluvat ylläpitää 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
tai organisoitua kaupankäyntijärjestelmää 
on ilmoitettava EAMV:lle. EAMV laatii 
luettelon kaikista unionissa olevista 
monenkeskisistä 
kaupankäyntijärjestelmistä. Luettelossa on 
oltava tiedot monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tarjoamista 
palveluista sekä monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän tunnistekoodi, 
jota käytetään ilmoituksissa 23 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o …/… 
[rahoitusmarkkina-asetus] 5 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Se on saatettava säännöllisesti 
ajan tasalle. EAMV julkaisee luettelon 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 628
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
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monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset ja 
markkinoiden ylläpitäjät toimittavat 
toimivaltaiselle viranomaisille ja 
EAMV:lle luettelon jäsenistään ja/tai 
käyttäjistään.

Or. en

Perustelu

Kilpailu, jota rahoitusmarkkinadirektiivi I on menestyksekkäästi saanut aikaan, on lähes 
yksinomaan perustunut siihen, että käyttäjä on tullut mukaan liiketoiminnan toteuttamiseen:

Miltei kolmannes kevyestä osakekaupasta tapahtuu käyttäjän valvomilla 
kaupankäyntipaikoilla.

Kuitenkin eturistiriitoja, jotka johtuvat organisoidun kauppapaikan omistajan, hoitajan ja 
käyttäjän aseman yhdistelmästä, joka voi vaikuttaa sijoittajansuojeluun, 
hinnanmuodostusprosessin ylteiseen tehokkuuteen ja markkinoiden valvontaan, on 
käsiteltävä.

Tarkistus 629
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. EAMV:n on kehitettävä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnos, jossa 
eritellään, missä määrin liiketoimia 
yhdistäviin palveluihin (sellaisina kuin ne 
on määriteltyt [rahoitusmarkkina-
asetuksen] (EU) N:o .../... 2 artiklassa) on 
sovellettava 18 artiklan 1–3 kohtaa ja 
20 artiklan 3 kohtaa. 
EAMV:n on toimitettava nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ...*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
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mukaisesti.
___________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en

Perustelu

Liiketoimia yhdistävät palvelut olisi myös erotettava perinteisestä kaupankäynnin 
toteuttamistoimien tarjoamisesta, ja esimerkiksi parasta toteutusta, kauppapaikkasääntöjä, 
pääsyä organisoituun kauppapaikkaan tai kaupankäynnin keskeyttämistä koskevat 
vaatimukset eivät ole olennaisia eivätkä asianmukaisia tämäntyyppisen palvelun kannalta. 
Näiden sääntöjen määrääminen tiiviille liiketoimintapalveluille voi tehdän niiden 
toimittamisesta mahdotonta. Tämän vuoksi EAMV:n olisi laadittava selvyyden vuoksi teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus 630
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Kaupankäyntimenettely

Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että 
kaikki rahoitusvälineiden liiketoimet 
toteutetaan säännellyillä markkinoilla, 
monenkeskisissä 
kaupankäyntijärjestelmissä, kauppojen 
sisäisten toteuttajien toimesta tai OTC-
kaupassa.

Or. en

Tarkistus 631
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 ja 18 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ehdottomat säännöt, 
joita sovelletaan toimeksiantojen 
toteuttamiseen järjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävät sijoituspalveluyritykset tai 
markkinoiden ylläpitäjät luovat 16 ja 18 
artiklassa säädettyjen vaatimusten 
täyttämisen lisäksi ehdottomat säännöt, 
joita sovelletaan toimeksiantojen 
toteuttamiseen järjestelmässä, ja panevat 
ne täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Puolueettomien ja asianmukaisten kauppapaikkojen on toteutettava osapuolten toimeksiannot 
perusteella, joka ei ole harkinnanvarainen. Tämän olisi oltava monenkeskisen kaupankäynnin 
edellytys.

Tarkistus 632
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään pääsyä 
koskevat 18 artiklan 4 kohdassa mainitut 
säännöt vastaavat 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisia edellytyksiä.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään pääsyä 
koskevat 18 artiklan 3 kohdassa mainitut 
säännöt vastaavat 55 artiklan 3 kohdan 
mukaisia edellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä ei pidä olla säänneltyjä markkinoita kevyempää 
järjestelmää.
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Tarkistus 633
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
käyttöoikeutta koskevilla säännöillä 
varmistetaan, että monenkeskinen 
kaupankäyntijärjestelmä säilyy 
tehokkaana monenkeskisenä 
järjestelmänä, joka saattaa yhteen 
huomattavan määrän erilaisia kolmansia 
osapuolia, jotka ovat kiinnostuneita 
rahoitusvälineiden ostamisesta ja 
myymisestä.

Or. en

Perustelu

Markkinoille pääsyä koskevia sääntöjä ei ole suunniteltu siten, että ne johtaisivat siihen, että 
monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä on vain yksi rajoitettu määrä osapuolia.

Tarkistus 634
Olle Schmidt
ALDE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävillä sijoituspalveluyrityksillä tai 
markkinoiden ylläpitäjillä on käytössään 
järjestelyt, joilla voidaan selkeästi havaita 
ja hallita monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, sen omistajien, 
ylläpitäjän ja kaupankäyntijärjestelmän 
vakaan toiminnan välisten eturistiriitojen 
mahdolliset haittavaikutukset 

Poistetaan.
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kaupankäyntijärjestelmän toimintaan tai 
sen osapuoliin.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on asianmukainen sekä monenkeskisen että organisoidun 
kaupankäyntijärjestelmän kannalta, ja siksi se olsi sisällytettävä uudelleen 18 artiklaan.

Tarkistus 635
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävillä sijoituspalveluyrityksillä tai 
markkinoiden ylläpitäjillä on käytössään 
järjestelyt, joilla voidaan selkeästi havaita 
ja hallita monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, sen omistajien, 
ylläpitäjän ja kaupankäyntijärjestelmän 
vakaan toiminnan välisten eturistiriitojen 
mahdolliset haittavaikutukset 
kaupankäyntijärjestelmän toimintaan tai 
sen osapuoliin.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
ylläpitävillä sijoituspalveluyrityksillä tai 
markkinoiden ylläpitäjillä on käytössään 
järjestelyt, joilla voidaan selkeästi havaita 
ja hallita monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän, sen omistajien, 
ylläpitäjän ja kaupankäyntijärjestelmän 
vakaan toiminnan välisten eturistiriitojen 
mahdolliset haittavaikutukset 
kaupankäyntijärjestelmän toimintaan tai 
sen osapuoliin 48, 49 ja 50 artiklassa 
säädettyjen ehtojen noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltua, että säänneltyä markkinaa ja monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää 
koskevat tässä asiassa eri säännöt.

Tarkistus 636
Markus Ferber
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskisillä 
kaupankäyntijärjestelmillä on käytössään
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt 51 artiklan mukaisten 
edellytysten noudattamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät 
noudattavat 51 ja 51 a artiklan mukaisia 
edellytyksiä ja että niillä on käytössä
tehokkaat järjestelmät, menettelyt ja 
järjestelyt sitä varten.

Or. en

Tarkistus 637
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
monenkeskisillä kaupankäyntijärjestelmillä 
on käytössään tehokkaat järjestelmät, 
menettelyt ja järjestelyt 51 artiklan 
mukaisten edellytysten noudattamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
organisoiduilla kaupankäyntijärjestelmillä 
on käytössä tehokkaat järjestelmät, 
menettelyt ja järjestelyt 51 artiklan 
mukaisten edellytysten noudattamiseksi tai 
muut monenkeskisen 
kaupankäyntijärjestelmän 
kaupankäyntitavan kannalta 
asianmukaiset menettelyt ja järjestelyt.

Or. en

Perustelu

Kiinteätuottoisten arvopapereiden ja johdannaisten markkinoita ylläpitävät monenkeskiset 
kaupankäyntijärjestelmät eivät pysty noudattamaan komission ehdotuksen vaatimuksia, jotka 
sisältyvät 51 artiklaan, joka on suunniteltu volyymiltaan suurta kauppavaihtoa varten, koska 
ne käyvät kauppaa huomattavasti harvemmin.

Tarkistus 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
kauppapaikalla on vähintää neljä 
materiaalisesti aktiivista jäsentä tai 
käyttäjää, joista kullakin on mahdollisuus 
toimia vuorovaikutuksessa kaikkien 
muiden kanssa suhteessa järjestelmän 
hinnanmuodostukseen.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan kauppapaikan monenkeskinen luonne – eli se että kaikki osapuolet voivat 
toimia vuorovaikutuksessa toistensa kanssa – on ratkaisevan tärkeää, että vältetään 
porsaanreikää, jonka mukaisesti yksiainoa laitos on kauppapaikan kaikkien kauppojen 
vastapuoli. Tämän vuoksi on määrättävä vähintään neljä kaupankäynnin vastapuolta.

Tarkistus 639
Pascal Canfin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. EAMV:n on kehitettävä teknisen 
sääntelystandardin luonnos, jossa 
määritellään kriteerit, jotka osoittavat 
monenkeskisen järjestelmän 
tehokkuuden.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään […]*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.
______________
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* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
…

Or. en

Tarkistus 640
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
OTC-kaupankäyntiä koskevat 

erityisvaatimukset
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
sijoituspalveluyritykset eivät toteuta 
asiakkaiden OTC-toimeksiantoja 
rahoitusvälineillä, joiden koko on 
tavanomaista markkinakokoa pienempi.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
asiakkaiden toimeksiantoja ei toteuteta 
järjestelmällisesti OTC-kauppoina.

Or. en

Perustelu

Sijoittajan suojelemiseksi olisi todettava selvästi, että asiakkaiden toimeksiannot 
rahoitusvälineillä, jotka ovat tavallista markkinakokoa pienempiä tai joita toteutetaan 
järjestelmällisesti, ei toteuteta OTC-kauppoina.


